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الكاتبيعالجأنس"المواقتة"طررقةءاىروروم،وهوالروار،تكتاليةأهـاوبفيجديداؤتء-،النقاد

عنعاماقطاعاللقاردسءؤيقدم،مختلفةزوايا،وهـنمعأواحدوقتفيابطالهضمائرفيهـوضوعه

العسنى.شديدةمختافةعبرزفسياتي!مفهاالتنانزمنيةالفترةءنشامالةصورةيعطسيما"بازيمتارسالحياة

وهـمألتسانياذ!جزء!ذافي"الرشدلى-ص"ول2اًلجزءالاابطالجميسحرعود،جددأبطالجازسبوالى

الرربسبقالذيألاهـجوعفترة!ب93!ااباولفي!ازيةالافتاريخهـنعحمىجةفرةيوأجهون

هـذاانقيللقدحتى،والس!ياسيةوالفكرية"العاطفيةالتررالهصومرو-ناكلارؤباكازجةلم-ةالط

يةاتسصالنفسيةيرتححوفيوثيقةكلتاريخءنرسعتب،الرائعأباالروالهـردألىبالاضافة،الجزء

الانسانية.تاريخهـنألحاسمةاللحطاتتلكفبالعا"ة
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هى

بانهوادعى2،ألمغرضةدعوتهالخاليوسفوبلع.دعايتها.خاصةقضيةاليومهنانعالجهلالتيالقضيةتبدوقد

هزيمتهعنيعدنالمهزومالمتردددعوىوكانت،عربياوف،عبعضتتناوللانهما،عامةقضيةحقيقتهمافيولكنها

ضرسأيقتلعمنووجعالجرحطعملهامرةكلمةويتمتمهاوالفكريلثقافي1الوضععنفحعلطلايمكنلبنانفيادبية

ألعهدمندوبكانانهالهـحاليوسفونسي.مخدربنجبلا.العام

اسمهوان،العراقفيالبائدالعهدالىلبنانفيالبائداعدأدفيالموضوعتناولتان"للوداب"لسبقوقد

بالمحالمالامندوأئرفيالمشبوهةالملفاتمنعددفيماتل،ءايهاوالمنترفين"شعر"مجلةموضوعوهو،لاسابقة

لا،العربيةألبلادمعظمفيممنوعة5!جلتهوأن،العربيهوماغيروتدعي،تبطنمابعيرتتظاهرالتيالمجلةهذه

لانتمائهبلثمنحرفةسياساتبهايفضحمشرفةلمواقفرزورونبالهمعيرهااتهامفيحرجالاتجدتم،حقيقتها

العربيةالعقيدةاضعافهمهاشعوبيةحركةالىوانتمائها.ويدلسون

اصبح*صا،اجنبيةمعونةبكلىلذلكوالتوسل،وتفكيكهامنبهاوافاووارسالةنشرت،الاخرعددهاففي

كذلكالخاليوسفونسي.مكانكلفيمعروفامكشوفاب!ذهلهلقدمت"ادونيس"تحريرهامديرباريس

والنثرالشعرمنوغيرها"المهجورةالبئر))صإحباج"،ليول!ور"الاربعينفيقحمائد"صدوراثرعلى":العبارة

بوسعوان6العربيةوالحضارةألعربعلىبالدسالمليئينكتب،الحقيقيوجههاعن"داب71"وكشف،الخال

الماضية.كتاباتهجميعمنذلكيتكشفانقاريءكل(ا)((..0الخباريسمنالرسالةهذهادونيس

علينايطلعو.كلههذأينسى"شعر"مجل"صاحبان11أ،دأب"قنعتمتى:يتساءلانمنللقاريءبدولا

للعروبية")ابمفهومالدعوىهذهيقنعولكنه،عربيبانهالافرذالعقيدةذاتهي،التقنعالىبدفعهاوءانجوجهها

وجههعلىليضعادولشىبهويقتدى،اعشىءخخبط؟و!ليةالتقدهالعروبةعفبدة،كالحقيخحةالحر،كالشمس

هبةاوللدىيتمزقالذيالشفافالقناع،نفسهالقناع!وسفهـبهمالهاالتيالعقيدةهذهغير"ا!داب"اوحد

فيفيقول.الباطنعنظاهرهبنمالخقية-القناع،رحر؟القدروجبريةالايمانقداسةمعتنقيهما

اليها:المشاررسالتهالثمانيةالاغوامطوال"1،داب)،خطةمنكانلقد

حركة"شعرالمجلةحركةوان.عرباننانقولحين"في،التقدميالعروبهـبالتيارعنالتعبيرتوليان،الماضية

نقوله.غوغأةولاتديناولالاتسيسلذلكنقول،عربيةالذيناحقادعنتشيحوان،أهتمامهاكل،الادبمضم،ر

(لم.ومصيرناحاضرنالانه،واقعنالانهءلىالاقايميةالمستنقعاتفيفانكفاوا،التيهارذلكبخعقهم

؟ومتىعربانهمأنفسهمعنوعحبهأدونيسقالفمتىالاشيرفيعليهماحتمالعقائديالوأجبولكن،جوافي

الحزبكفومتىأعربيةحركةانهامجلتهمعنحركةقالواالوطنيةالصحافةلتشاركصمتهاعنتخرجانالاخيرة

كلهذلكان؟العروبةافلاساعلانعناليهينتمونالذيالقيمعنالاقنعةتمزيقاستهدفتالتيحملخ!البنانفي

هذايعزوانأنمسانلكللحقافلا...جدلدشيء"شر"جماعةدمعتالتيالارتزاقووامسفةالمزيفة

؟الغوغأةاوالتديناوالتسعيسدوافعالىالانقلابء.العروبةادعياء،الهنفوسضعافن5لفهملفومن

تخبطاالمضمارهذافييتخبطادونيسفاث،ذلكومعالاقنعةزلفيق"شعر\\مصل"تحاولىانأ)طبيعيصنان

منمموهاغل.ضاكلاماويلوك،تراجعهوكانما،عشوائياعداؤهاءليهاعادأنبعدالمبيتةياتهاعورةءلىوالقاءها

فيويتأملون،يفكرونبمثراي،عرباننل":قولهمثلانمنوالخوفالخيانةووصمةبلاحتقارعرريماهوأكل

"...والحضارةوالانسانواللهألحياةفي،وجودهمكسدتمخىالعربعلىالمتأمربنمعونةعبهاتبقطع

يفكرونبشرانهميقالانالعربلتعريفيكفيكأنه

ننقلانهبايهمناوليس.إ.ويشربونويأكلونويتأملون6191!بيع،18العدد"شعر"(1)



مرحلسةجمراحلثلأثفي"رواانهميتحقق.لتطورهمطاقحةفهي،والأدبوالعروبةال!رأثفهمفيفلسفته

الفينيقية،الىودعوتهعقلسعيدبجماليةالسعاحقا،ندلمعالىشمقةاشارةنشيربل،اكمخحميةوتمزثطبالتناقض

واساءةرموزهباصبطناعهمحاوىلخليلتقليدهمومرحلةات،""يقولحينوصحبههويحملهانهمايحسب

عربيابعثايستهدفآلذيمضمونها.وتثويهلهممتعمالها،ألتاريخعبءالضمانحملبل،فقطالشعرعبء،نحمل

يكلبرهونهشعبعنالابحيارالىدعوةنجعلوهافى،اصيلاالمس!ؤوليةعظمةقناومن"شعر"مجلةجوهرهذافى

ثالثةومرحلة،المتراميهالبحارعبربالغريبواستنجادا)صحلةرؤياهاالنالاساسي"-"جميعأظلينلالمفروضة

التثععراءارحهـامف!هدىغيرعلىفيهايهيمونراحواوالتن!عروالثق!افهللتاريخر،ؤياهما-.وصادقةحية(شعر

والفوضىف!ضالرمدرسةالىالانانتهواوقد،للاوروبيينالنتسعريةياالبروهيلفلك،العربىالعالمفيوألانسان

فمن.الحديثالفرنيالادبفيالاخيرة"الصرخة"وهي-."بامتيازالعربية

للتطوربانسافاجعالفتقاراشعرهمفينرىاناليسيرانهما؟اضخمهاماالمسؤوليةهذهالىريءالقلأيرى

داخلمنتنبعاصالةعنيصدرللذيالصضويالطبيعييقبلأويطابللتحريرمديرانبحيثالضخامةمن

العربية.الحياةواقعنوهالذات،بينماباريسفييقضيهالسمنةالفرنسيةالحكوه"منمنحة

الذيالعجبهي،القضيةهذهفياخيرةنقطةبقيتء)-ىثارواالذينالاحرارالفرنسيينالمفكرينتلاحقكانت

يمكنونالذينالعروبيينوالادباءالشعراءبعضيثيرهالثقافيةالرحلاتمنوتحرمهمالجزائرفيسياستها

منهايج!لواواناسماءهيميستغلواانمن"شعر"جماعة!-زراأءلى!والتلفزيونا،ذاعةفياسمائهمذكروتمنع

الخضراءسلمىعرفىالشلكانت،فمثلا.وقناعالهبمرداء؟التاريخأعباءحمللفهمونالنحو

الاولساهـالعر.وب!يةفيتفخرلندنمنعودتهابعدالج!يوسيفكيف،.المطاق"بالرفض"ليؤمنونوصحبهآدونيىان

لشعرفيالعروبةعلىللدصالناسونبهتنبهمناولبانهمالحزبانتمائهموبينالمنحىهذابينيوفقونتراهم

عحننقدلهـكتابةطلبهرفضتلذلكوانها،الخاليوسف-؟لعقيهـدةوالتزامهم

باضتقصيدذيميرهاماكاناكثرولعل،"لمهجورة1ا!ر"الإدب،جعض.ويأخزةعربيبانهيقولذلكبعدوهو

هنانثبتونحن،العربيوالصحالعربعلىالتهجمغال"حفبلذاتهيناقضنفسهالوقتفيلكنه،(11العربى

!شمسيدةوهي،بنفسهالعلريء.عليهاآأورعاطحها؟الحاتأنسي،،طرأءايويغا(،فضلرانحان"ءلىبالظكيلى

ء"رواوتونأ2)ا،خروننحن،الانقىبههشناهو":قائلا

الش!مسكانتوجوهثوالرناالذيالارعنالغلامذلكالحاتانسياوليسى."بالتقليد

وأسوالسنابكعلىغباراوالبذاءاتوالحؤاقاتالشتائمسبيلعنللشهرةلطلب

تموزكان،محطماشراها!الاءا،خا"ويكونعربياأدونينيكونوكيف؟آلسفيهة

56ى!،المخ!الديوصت،-ا!،جورةابىض(1).باب-وليءرؤ!بذيئاغلاما.نفسهالوقتفي،وقدوته7

القومشة3بانوالقولالعربيةالحضارةع!ىوبالتبويل

ف،تالسوكلأممنذلكالىوما".وحيدةدودة"العربية

لإدونش!الاظلىالمثل!والحاجانسيان!اًجل؟والدهماء

"لسمحتلوعنههلعانانادونيربتممىعمايعلنلانه

وركأيى219ءح!أارهءلآ.الماضىفيلةتسمحكانت.كمااليومالمصلحة
..وامث(ل!م!ؤلاءزبفحاويخليلالشاعرخبرلقد

.بمرارةهتفحين

الح!ضارية(المسالة)ولدنامأساةبيروتمننحن

مستعارهعقولوبوجوه

الطيبالرحيمعبدمدثر:تااليفبغيا"الوق"فيالفكرةتولد

!البكارهلفتىفيالعمرتقضيثم

بينوالضىاعللتمزقووالتقيةالتفاقيمكنفهل،وبعد

المعاصرالحضارىالعربىالعالملواقعدق!وصف؟المميزدوسماتهاصالتهلهادباتولدانوالشرقالغرب

علىوتطبيقهاوالحضارةالهيملمفاهيمءاحمماتقريروصده41اصشدالذيالادبيالتاريخنستبهتانلازريداننل

العربية.ا،وضلعالتتبعولكنةحركتهموظلئ"شعر"جماعةظلىالحكم

افضل.مستقبلالىالطريقلمعالممفحسلاستعراض

.ك!ول!8اثك!.لاإ"فو"محلةتث11) ويبنيواق!عناحقيقةعلىعيوننليفتحألذيالكعابانهت،ر-العى،ررعددعاليرو-هـ

والرفعة.والكمالالعزدمنغايتناالىالهاديةالسبهيللنا"صمر"وخص-ت)"بروفل!لاءء!عقدتهادجدسقي9ماخه1661بار1

المربىالأدفي"موفوعفيهلالشافروتونلف(...لهاتقليد

لتر01بةالمرلىاخة1ور--خطيحع!ا!تحليالمطرالاهـروكات،"والعالمية

لروث-أ!دأدمئشوراًثبكل--هـتطص!ا!،ط!ا.هـساالقروتفىعالميةواتصالسرنةاداةكانت

...رريالحىا!ض،عرءاجواتالمجلةاوررتوقد"؟العاليةالىاريوم

.فروريانقطاءهناك":؟أىكملالجلتزيدثاركالذي"ارونيى!

2م7178:ق-1813صيبكك!-يري،1المحليعححوارعنالعربيالادبيفحلاتما،صمكنوانبعاث

ادوف!بدعوىوعقارنتهكلقاريءذلكفهيتركونحن؟التاريخى

الأحسل!فيه!!اأ؟أ...الجديدةالمربية
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!ش*،لأتكيس!الثثهـكغ*،!فيت،مكليكل!***تتدهمزتءتتوغيسىنعيوناع!حانجرا

!ما،اًلكنابفيسورة

:-4لشياواها

مم!:رخاممن،خمرةمن،بخورمن
اًلممئأز!!*دا!!!علو؟دنياوهمعلىتختفي،.نختفي
بروهجيربروقيائخيلمن

:*لا،السمماءفيمحفورةوحروف
انظر:،يكلسمالنهادذاكليت

.؟،62!ا،القادمالطم!طلعفلم!((الادابة)ؤقي!م4وكيف،أددماءث!واييننافي

؟:موضوعفيممننازاعل!ا،دمنيةكلطدتهامااوفءاى*انظر،الاكهةصوتفيفا.اننح

:*ورحاب،موحشالدرب.هوذا

:*رملمضجعوالشط،قفرالدار

::،الامواجهجرته

":يوحييانيسى

4السودالحجبمزفي،صاربالن!كي

وثوركاالجديدعلىاًطبم

سطو!!!يسأ2الا!ورء!4.؟...ذرايه.الظصالشافىيفننح 4.ماللاويساجى"البحرالىلل!ممهوها

السفينمداءعلىوتعلو

البحر:الاملايها،البحراًيها

؟أ-المعطصرهـالارببمهعشكنورمننستردالحاة
مددداهاياذراعا،اًلبحراًيها

دعنا،لثردف،اللهالى

ء...نعودودعنا

لب:،يكلمالنهارداكليت
:4سواد-طث"ظمضتماالعين
برالادرناصاالوجوءليت-أبهىالموت

:،ملحااًسننحالت

!...،.:لمنبممنألا

ثاًولتياجممهالممرلمليدراًرنا!تحا!-لاو!بءو!:يابحرغبوكالرجاءبعيدمن

:فبتظه!رك!"ا!ف!ا"!ةببةاًلنزمحاتتافأخءتب4.لدعاناولستجبدعوناك

أ..اًلعالمي!ةللادا!اًام(ءهـةلمرالات:عهررمحلىالتلهف.بحةصرالقاريءيرىكماوالقحسيدة

.*-حالغتقبلماجاءكلوعلى،تموزالالهورمزهاالوثنية

::هو،ثاذثعهدظهورعلىالتحسرصريحةوهي،العرببى

في:-احلاًلذيالعربىوالفتحالعرببدينالشرقعهد
ل!:محلوجفافهاالصحراءهجبر-الخاليوسفعرف

*،!*!ه"كه"،**،كلي*،*،*،*!*يه!*!*!*ي!***!*،.والعمرانوالخصبوالخمربالبخورالوثنيةطقوس

فماوالاملالخلاصعنويفتش،كالرمالخا"ليلعناهذا

شعرهمافيوهما،العربنضاليعينت!انلاواًدوزجسالارتحللورمز،الرملنقيض،البحرمبىالايجدهما

انةألعجبولكن...الاوروبيةالهـحياةواقععنيعبران.العربيالعالمعن

اخرىقصيدةوفيها،ذلكبعد"شعر"مجلةتصدرتعرفالجيوسيالخضراءلىاصالشاعرداننقول

لنزعةواضحاثرالقصيدةوفي،السيابشاكرلبدر.الاطلاقءلىتفسبهـاخرللقصيدةليسانوتعلم،هذا

فينيقية!وثارتأثارهامنعلىألانثورتهااين:نتساءلولكننا

وانالتعاونلهذاتفسيرايجدواانللقراءنتركاننمامجا"في3قصاؤهـهاتنثرتزالماإوهي،الامس!بىعليه

يستحقه.الذيالحكميصدروا؟احداهاالاخيرالعددفيولها،"شعر"

واخببرةأخرىصرة!دنم!فنلاالذيضافحسيي!ئا،وبعدلبنمانالسيابشاكربدرالعرافيالشاعرويزور

تس!ضطيعلنالتيا!س!شعارةالوجوهعلنىالاضواءبتسلببطيعدو؟"الذينبالعروبيإبنويلضقي""شعر.جلةمنبدعوة

لنحللتنفكم!االاقنعةلان،والتزبيفال!عزويرطوبلا"ش!ر"رجماعةلاتصالهفيعجبون،مبلضلاشاعرا

الخئريوجوهففمحة،لإخربعدوا!هاوتسقطوتتهرأثم،الشاعرويتراجع.و(حدصففيمعهمووقوفه

واًلتدليس.واًلنفاق.لسلوكهعنالصفحمنهويطلبالمناضلينكباراحديزوو

"بوجهنا،مهمتنالنتابع،عملناثى!نعود،نحنواما.للصحفتصريحانهفي،شعرجماعةمنيغمزويأخذ

"الآداب"."ال!يقيالخاليوسفانفيهاكدالذي"للاإوار"تصريحهومفما
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لا.3!مغ.ميهمم!ر!يهم"مق!هـسسير-!م.

.و.البقالثوراطعاليئفحاطشى!ا!ف!لى!ما.
..يمحرهاالوجعحصهـ

؟.الجبالعبرالصدىبعنيأيةماذاصفديمطاعالي

سمديةغبطةيةالحير

نازءعندنساكبليكوليم

كا-ا!وارسكاتمرىالرياحمبنوالمحرة،للريحالمشرعةالغجرخيمفيا
.هبقلعرا.اما!جا00-.

وث-"اصئيوا.*ؤلىابراءةاوالةطرةإ-ةحيوهـثفتش!الذات43

ا?الخنز"عصلوزشقسفىالبراءةو.هافىفيوتنسنسبالفياضسةالذاتهـنتنبعمزحاعيادهـ

.ء-.حلاوة4تغر!انقبلالحياةثعجوةظلفيالاولىالانانحال

النسارلىفسجم:عىاراونسيفيطردء9والشرالخيرشجرةف!ومرارفهاألمعرفة

:الضهاوطولعرورةرؤ-ىوأرى الجنة.من

ألدموكىاًشجيإء،فعةالمنددلحيوإ-ةدمزء!الغررإ-ةذات!لمنتلذرك
.ولشحرة فيالانسانولقمرة،"الخصيبالوعرتفاحة":اًلحياة.

في-اريحجبياارابة:وعول)ء:ألط.ءمةفيالحهو؟ةدمناهسا!ن!ماجطاىابىراءة..حال،

عوقيحرلوععرينزاخ....."الب!روخيولالجبل
ا-ىاترمر"ممممرصءةاوصافاالغجر.!-ةءلىعر4انىوببع

اراًحمرعجنيه.الهدائمقي(،لكارإوفي"،صمواتن!ددلار .....!يصاً

.الوعولدفعفيويىح،وثجرةكأال"شإ*فهملآعلالمجر!يمه.!ا،د.بةولمحي

إكاووـاو.ظإة!"؟ثمرو"محقدءاالحم!رطوبةيراتمب":الممرفةهـ

أالوءولأرغبريىص(ذالاة،5شر4وارلم،):.تحنهـ-افرةالشجتلكحارر1!الموسوي

.:).علهاتسرى

!-جا،يل!ث،-سغ،يئنصسدنإ....

-شالذيقانجالاصءالفيمماوالحضارةاًلذاترمزوالكاهن

،لغنو،راغو،عفةلآزلا،عرن،برالاورمالى*جرإقىرمى)ةد."ءرمةونارإ-تدنراًلىاوريويسةاإهـول

مطاونإفيرءيمند!ا!برا!غزنالقاع-"مان.فظخت،رالجنوناصىبتص.تالىواًلمنفىوالثر:

بمااس.اجنون!فصو،ان.تنرإوةوروحجنهةرا)فعلوانهاوعدرصدق5
5--1.موجعةدصراءة

ييمج.بأوديتيأدغ،لاوالريرات،11..

تلمعجو-حيم11
الوعوكقطءانف-5و،رحو-

براء"ص"عيرك:تل5

خ.ولحمهاتزابحرال،خيو،تمفر.وتروح،الغصر.؟في

جهالخدحوؤكتترغى،إةء!وأءتع،وأوتادأرضبلاخيم

ةأمرصفاءالطري.لل-ديرظلو)-

ء05زءب--ر!ملىاليحلرأ

هءددهريجوو!ؤةودلادةصومح!ادأخدف

الزوبعبماعليهعبرثوماعبرت،آل!ر.قفيلعءدعدمنف!ير

أ-دلنهافي-3فه.تخإ.ءاحتم،والريحاة

المربنةإيارفىبتءرا5ار-رمنسءه العء-

الحصاد.فيالهيادرأعيادغيرالغجرءخهمفياتوألتير.للهرج":

وصت،،الخصيىالوعرتقاحة

البحرو"ءولالجبلا،عوو-3
نز،حدإمن

وزاد.خسلدنبجفيكاتل5

تلو-يهجسدمنوعءبت"الغفةالرمالطعسوى

م..!ر!م.!رسر"!ر......،.هـ..سسسهـس"هـ"ححمعى............هـ..3......هـ..هـ!ى4حر
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عسح!حىحى-!رعى.....كا.هعم.-سحر..*عهـلسمحماعر

(ءبالخصالوعروص?ة)ر.ءعثجاتخطو?صر.

وك-فالذنوبماأجولزلتماالح.-ىةرطوبغيرأيعب-

ارزنوباؤغ،سلخ؟.فرورعقدها

،اصاج-اكابرا-ممنوأخاث

الم*دتقللك!فازسللمتدنةوالديةالوصوياكاهن4-1

:ق.المصيامواجفوقالذاجيالاسود،عنييرغيهـ

،---لم!ب،ياترظ،ومليرد.م-لمبالرطهلمقن-
41501.

-كط.عبحروامراءالصةرةالرغولم!ل.ىرواهـ

ءنوذةسخ6ه.رمغلمفينجضر!تيكبر

-إعب،الليلبروقكا.تالحديردمحمريريرهوحو

شررؤةرشهف2الكزوايافي:ه.اع:لمرامنالطريالاحمود-:ء

صدز،لهلمثة،صعحوةت،برحدينومإمتحأمد(مالعاد5ثطميرانمنعين!عجسد)!ا

3-الج-؟تعفاؤيهـ-عا،راءآلد.غة(وزادخمرا)ئأ

"-،العابرينبلربيطراب.أ-"ثث4ـالغركبديءنأيشقلا

وةث!ا.،أطةاللحمأط-نمالليىفي%الءلابون6كافىت

)جانالمرتحرةتح؟تالايىفى(%..العينبناصسخ،،ارجفليرم

القىرضو،فى
-هاط-قلا..اصرخ

اجيضالوهـحرءفيين*لالحروقاثار"نهدقيفيو!ص-ءح

:رهالحنه":هحتن-جماووجهالطرليقوعلى

،-عاخلم3طحا):--تيعيد5..ء.-ر. ءي!-و؟و!

هـارو--ق-ةااطرق-ص!ر.ابر

ئم.*---قا.ليالطرفيأهر-وأروح.!.حراء،ولعكةاجبينيدمغت

الءت-قالح-دوهدأاظمامعةوالجندمفة--

ص-ه.،-ص*طلعرءالةحأفا.لطاقئماو-سمقؤ-!؟

ر-الغمح!صءمنسمراءعج-بج-دلمب"يح!ون

في،خ!دقمليثعسءاصحاازلب--د:تر،النإرعنهترزد

01/حر.1اوءع.يححوشط ،زرلدادلمعنعو،لنعاالوجرلخنااهـ

،ال-كرالييلإب،ألهواعلفاللحومالكموففياطبخ"

،محال،عأ،انا.نرعرفميماتالعأبرين.رء-احسحينوأموت

ا"سرباا-خراللصحا!لهىا"لارجلمابهااصيدعشولى

المزابلفي-لمبشكحطاء:لع--ير،وصدى

.ا)ثرتقالهثورعن،المليبيطردهالعلخالصلميبباصم،

.!.حاويخايل(يرةغجر-ؤف-حاحة)

.............................هـ.....".....هـ..............!ر............هـ......-..."...-..
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-س!ى!+-خء-مر-صسى--!سى--،----!سى---محسى---حمى-----حمسم---أس
فيلأ-ش-يىج!ق.-

!؟فيفيلا.اصصلى!صوهـاسصاوا
.لأءى+---.

-.د

.".:-"؟د5سعى!اء!ءصعزصىصوس
)---*.لاس-.،س

لأ.ىى-

!ء!د"-:.ا..*!-ش؟---!-..-

عءلا--ش!ء--!-؟.ءورلاءسعط!!2لصي

،*!س---7"ل!قيلإ".+-

ء.-!ظ-.-ة.:في

-----.8----------------------صسه*عسحسسى

ن!خاربم.-رززول.الانطباعال!شيءكلوجدالهومنروايةمنالاكأ!ةالسطوولحواهرعكنتعندما

النالمر.بيض!االسيوتفيفيالاسواروراءيرتفعالجنمعلا)ا،الامراحر.يعلنبثراوسمعت،(لما!زومون"

.جدراناربعةبينلقونينكل،الناسكلوجدانيفيتردد،"للانتظار!جاليبقلمانه...بأس

لقم"فوثجاثه،اطا-ورىأبابالثيبقىمتىالى.ولكنهوها"،صداهلمسي!يترجعطالمامحزونصوت

شبابناات؟افهااستنت!لف!بعدرلاابعادعلىهـصفا.اتاليوخيسل".الاسطورهمنيتخلصبشر

شيع!لفضلىيرلاأ"لاالقمةفوقيعينتر.مخلص".لا!هزوموت"ايضاناجحاخرعنوان"..الاسطورة"

رجضاءقءمااك-عوررفعالىيهدفلاز"بل،اطلاقابدوافعتصخبا-سطورةومثلهاباحلامهافالجامعة

وابائسينلب!واارهبم.الجامعيئالمثلبو!جمزبدةفوقهيبل.ودملحمداتعر.جردةرامزةانسانية

منوضجرالثممنسأميمزقهممكترثونبل.خخايخمااعتباراتكلمنمنقطعفيهاالحباناد:انسانية

طبيعيو!زرا،ص،-بوجودقيذاقهماناذ،الضجرال-لأص،نحومستقيمبدائ!ااندفاعوالوطنية،اجتماعية

تغسل.تأخذهبمللابط،لمصتعصااصبحتالجامعةلانلاننفسهعلىدائركاملتحرو،قيودكلمنوالتحرر

الاعرافكلبتحدونوتط)قص!،ثمايضالاببالثلجؤاوبهمقيمةكلفوقارتفاعهي.ثلومخملمباحشيءكل

اسميحه/رعيالتهوبضهـعنحبهيتخاى.العمنةوالتقاليدحصم!يشغيلةمشاريعهمشبابقبلمنوجوديه

-لا"المش"الثائرةالمضر!ةسرابعإتعيشاهتمعتكادوماألدفاقبافورمبتهرين،جارفبتطلعطافحين،الحياة

بهافيتشبث/ىتوهفيهالحبمد-تىلم(.طبعاثمفبعر1)جشميم،الفمنللاحلامالمفتوحهوجدأنائهمعلىينصب

ال!اسر،للءحت!ركأ-رحأوورمحدا-"ءلوجدافصت-مقتاع،المثلهذهتكييفقدرةلهميكوناندون،مستوئطوالف

فسوايدتهاقذفتالتبىحىأب-حصثورقثورةفي،هوبلمظل!ةعهود.نالمتناسلحرالمطالمجتمعصروراتمع

ل!ءلمبت،ل!ل3ب!ف،!ذارصةالا*وإهـأ!فكأء،بثة.مشوهمسحبألف

.الابش-ارد،ر،عمحواب!حغيش.بهاوراشط،باطأ؟"يكوناننفسمهاكالحياةعجيبةلصددةانهلولعمربط

اءىؤتراوءنرص،داكاذ.رور-د!اوب،1رتص3لء،ؤ"،الىمراهعتهمتمتح،ابدانامراهقينالجامعيينالطلأباكثر

معف!ماشكلمنؤ-شتخللما--صولجةالإت-5طر!تأ"لمجرره،!يهيجدونأ،بعادمتسع،رحبعالمعلى

كياعهىا)تتاىفتو/ازرد،كألازهفيوأ-دأررا!ارر4الكشبةبفتءلى،ارضيةكلعنالمنقطعةاحلامهم

.ل،ادصكافر:تظر!وواحدهميشدهـ،يةابىثرالنملدبمفيو،الصقيلة

حفتألذى!3-تأخلاؤجةل-تسحابأتفمنسج!،غال،ير)!ون!هبمولهذا.الامتحانديالضجاح

!تلافالاخكذأ-بردأدةو.عذبةكا،هرذبرمثلح،،روبتعبيىىاو.-جنصت:،!،تحدل3ؤضارامن!اقياانسجاما

يحاولاهـفىث-!ضياءوارو!ةحهر:وي!!!ض،لىلالدةيهتاشىدا-جادا.اتال!يضاءل،يمبععوفىركينبهـ5،اصح

.ل"أحشتبارث19ءصوص؟إلمااصا-صقالبقىو"ط،لكبتاننفضو)ر،لذلك،هبمو.ني!رأومال3منضاتناةوتعقيدا

الديكالموت!ر/-دودملوراعاكد)دالازءلملأتوليرهمر!تجريعثونو،ودملمح!بمءلليهادد!ولارذضا

بمتص؟جالورر.صدودعلأءورال-جاد"نانسحاب!وافبالض!نابضةرقيةصووااًلاسطوردعنخالقين،قماالمطل

العرر(ني،الث-باب!؟أ!ةفب"ةل"واصب!كرالمراز،ترلممنرؤمنلا"بشص.ع!ماءرومالسيةكقصائد،متدلقدد

ابين!-بةورورإرص-اولكلالمرحرهـنر:قداتهبئلاي)غفرانيمكنولا".مضابقةلاقليثورلالهبئظام

ال-لاعة.حىد)!-ل!؟ادهادو!ص!!!صرحصلثاسر،بالقيمفوق،بهـهستفر،يتطايروهو،أحبهاداالاكان

ما،ويهارأىواتجهـهالتزولاانلنجنرمقدراكاتولهدافيغعل،،ؤينفذيرى،اوجدانه:فيالحياةنزوعهىالتي

لاحللأمهرائمصش،كأز"من،ألاصربادىءءايهاختاروثم،يليلاربب،احرىقيمهءلىباجنحتهفدرمير

احف!ابم،كل،راءالواقموىهوتحررالم%س؟"،متوجها،هميثقلهولاقيدبسدهلاجدبدمنينطلق

والارتفاعالإور؟مةحتىحا؟تالةييمةتكلوالستهتارراصالى"،يرفضهالانهمجتمعهتناقضككلمنعاطلا

ومسح،لاثربنشصواور-كالهـحد.الجسمدق!وال!عرورالا،صمراالمجتمعابكتبارهدرجةالئوصللاله

بينما،اخلا!ىلإ"،قمتتوم.اتماء-ءاى،دموعهاالمكتما"صورتهيتهددبكليرلضلالهبلوتعنتا

الىر-لتهى،وبالسعب:"ؤا"بىأحف،تفي!هـ،ارتمتخاورصي!علىالنائمةايالليالحىيجلسط.التمثموبه

.بانسحاؤ"،لثءر!،ر-للا؟4،دالقاهر؟اهوائهومهتالعالميمعمانمحاولاشبابتهيرويبمح

ليهرع،محبة،ءهـ،كأ،رةجفة"واحة"لهوتتراعىالغبلر،سروالهعنينمضلفلتهالراًد.عبنهضعندماثم
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الجمالان.وقبحجمالمنالانسانفيما.بكلوقبحولكن.مرضهامنينتشلهاانمحماولااًمهرمز،)نهااليها

والجندية،ابصادهوتعطيهبهتتأثراذواقبغيريكونلا."والطهرالحبجذر"امكلوستموت،ملتتامه

نحوالوجودينزاعها؟فيصلخبةحياةتخلقبأنخليقةوالظلال،والنضار.ال!حنانيقتلالمعدىاًلمرضويهجم

.الخلاصانفيحاول،الميا.وتجف""صساحتهوجهفياواًرفه

ءلىوالجد،اًلفنرعلىالجنديةاختيارهفي،وبمثرللصحراءولكن،الاشجارتتطاولكيمامدمهمناي!قيها

ابنهوص!،لحانكماتما.،،دمشقابن،ال!ضبابيةالمتعصمبة!اليدالتف.نبوحىمتأمرة،تغاقله:منطفها

لاالافصلانبفطرتهجنديصالحان.الاميناللديدةانجفافبهيواجهدمهلهتاركةواحهدموتسفح،العمياء

لصالح،.والجإمعة،بلدهفيانيابهامنالسمينزيزالمرتينهاجمهبشررفضهالذيالمجتمعأن.اً!عح!و

يتنسمجميلمصيفهيمابقدراسطورياعالمل"ليستوجفف،منهسحاباسلب:اثراعليهتركهجومكلوفي

ت"5الكبيرةللمعركةويتزود.،ذراهمناًلرقيقةالنسائمومنفوقومنتحتمنتلهبهللسياروعاريافبقيواحته

الكفلنهدةامراة":حاففيالجنديمنهيتزودمابكلالمشنقعاتوسطيموتإلحباذنألممل2فما.اتجاهكل

وثير،وفراش"،والارادةالخصرضعيفة،والصدرحقيقيولكنه،خرالحب.مشكلةيحللاوهو*سنة

جماهيري،تنفيذي،ضاحكاف.دافئةفوارةوزجاجةصا/نللاقتجريد"لإسطورة".شرمنهنالكمابقدر

لا.صرختهسوهـهيكلمنالحرةالحياةلانودود!ماالارضالىيسشنداتسمنوبشر،ارضيتهمن

وقضيته،برجوازيترفالحبلانالحبعنيفشى،الاسطورةتبهتولذل!ك.قدميهعلىوأقفايبقى

العارإ"ألحياذمجرد،الحياةانها:ترفطكلمنبعيدةراور!أيحباناراد.الا.خ!نزعهفيالشاعرويحشرج

كبشر،الزواجفييطمعلاصالحكانولئن.2تهديددونموضسوعفسسحق،اًلشفقةنثروالتزم،الحبذفاض

موضوعتجدلافارنجةحريةوحرمتخللانهذلكفليسمبطمبالامر،اولبريئاحباثرياواحب:بقسوةشفقته

جودهووبحهـياتهملتزمانفسهيجدلانهبلاختيارهابثراالجس!دوانتح،الجسدالىبهفانتهى،بثعهوته

احب،امثماممطازاءهاتتضاءلموتاوحياةقضيةخيرهاللحياةالا،اذن،مكانقلا.حتملسيتعذبااخر

فيالمشكلةانوالوأقع.اخرتفصيلبكلوالاهتمامطلألقالكصا،"فعهمابكلالانسمانيعيشان"و!ثرها

.،اذشابيجهدتفصيل"مشكل،اصلا،هيدمشقوحده!النظام".غريزةيصبححنىالنظاميلتزمان"و

وللا.ساكالخيططرفايجادمحاولتهفيعبرقاوينضح.والالستقراًرالرضىبمنحناامفيلهو

كلفوفتترتفعكبرى،الملديدءفيالقضيةبينما،بهننث،الاو!ىالصح!تفيهلالكانلعد

الىينصرفانوقبل،هناجندياالطفليولد.شيءفي!نيومضياعهطلألعاش.لايخرةالصفحك

ذلثفىشأنهمكلنكلفيمنكرااوهاتفاينطلقلعثههيلحبيبتهاسطورىحبعنبفتشالضباببىعمره

صا"لحان.مجالكلفيوالشلبوالمراةالشيخشأناراميوىومنفوشت،قلبىشوقمنعجدونةخصلة!

صعقدغير.لل!فؤادطاهر،القلبنقي،وفعالساذجبدوياًستطالحواًيخرا،فتمزق،بشدةصدمثم،.وحبي

للراص4يركنلم.يوبغيراوبرممطيريدمايعرفلانه،صطنصةغريزةكيانهفىيتغلغلنظامفيا!حليجداًن

ناهووانتصاره،للماديالانتصارطعميذقلملانهقط"!ل.مصدراًلانسان:ااحسهمناعظمهوما،مهلعلى

عندط.فاعلاجنديابلدهلقضيةحياتهتكريسهيتل"بعشاعرالاخيرولكن،ب!ثرايرشداًنحاولوقد.فيمة

هـذاانألمهم"صائحاقفزالخضراءفيالثورةشبت.ار!ييعي.الشبابرمزاًنه.بالتقليدجديرغيراًصيل

يتسللو".بخيرزالتلاأالدنياانللعالميثبتكىحدث،هـاءل!الالهمشىءلأحصطدهفكان،وحصد4،زرع

الشاعرتاركاجند.يكخيراللديدهالىالظلامجنحتحتالانمانيالنزوعيهددشيءكلفنىواضطرابا،ءمثوشا

ضسياء"الىالعقيموالعاجز،هـرسلعلىطريقهيتلمسى!!ر،ااخيثىالىهرعو!زلك.واًئقتلبالتدميرللحياة

!ائسعان.ونضالنزاعفيهملكلعالمفيالابلهوشرودهكمالان.يعييشهاكانالتيالروحيةاًلهـفوصسمن.وينفذ

عالمالابببتقريحمئتعاصببحالبظالنتم!اعروهرجندآنجنديحهـلدالنابعينجممالمنه!احير،.!جدلاشىءحالمدهنلياًل!صور-

مغان.منماضحالحبرماللحطهغمشرتهم.متعلميئسعم**!عي!"

الععرولي..الوعرهالعلهمى

تالهونبم"نحن"كلماتبترديديكتفونال!حمقىلرسب

ن.اذعاطلللشعابنموذجانوهما،وفائزدريدفأمثالووالةقراتهل

انصافهمبل،جنودااوشعراءليسوا،موهبة

فىغامصاماشيئاويرهبون،اًنفسهميحشمون*.؟برأصئررر

اساسهالمذيالاحجامهذاعلىيعتادونمالفز!وهم)

شطوون،فيهمطبيعةيصبحوالذي،والعجزالجهلأسفانلفرانسمو6ر

ودومرسلبيينقلقين3 نمايشكون،ونفيتلى،،ينسمحقون

يحاولبةالاخرينالىذلكسببيعزونانهم."مبرراي

م".،ويصارلغيداءقلبهيفتحاندريد ليسسحدبحبهحها

،متحرروانه،يحبهاانهالادبمننفهمميالادب؟إلادابدارمنثورات

شاعرايكونقد،اخرزميلاًلىتجلسيراًهاوعندما

بالتذمربكتفيباستغراقوتضحكلهفتمسم،كبشر!يي*ءسعع!سعمسعم*!ع!"بر*--عمعء!!
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عليهمغمياكانخرخوعندما.الترهاتهذهيفضحاناحادإخياعتقدوكثيرا،احدثها.اني...ادريلست."

النتنزخمو.ن،روحهالىتدفقتالتيالتفاهةشدةمنومدارس،فولكنرعند.الجندياسطورة،ألادب.طر؟

يوحيه،طبعا،هذالا.المتدروشصنهؤلاءفجهيغرقالذيانتستطيعموضوعات،وغيرهبزادلط،الحديثةالننبد

فيهيدققاوسردايسردهلافهوالموقفعبربتنرلناهيتلكولكندوافعهومحدثكطبيعةمنهلتفهم

!ا،أظبعلاز"!ذكزههوبل،وضجلأجملةشافلانهفسيبقىفيلافيسكنتلو،ابدايفهمننالن.طبيعتهن

ب-زم.عيسطانارادلحظةفيحولىمرمسجوداكنانيصمتانبتنرايهاويشير".الحرملكفيذهنها

ايازراتىاألذيالعنينالثيخصوروالايحاءالقوةبنفسىذلك،صفيقوفائز.اح!منالصمتانقلئلافيصمت

الهـ،ر،ةزوصترابرقرع،ر!لاز"!فيثبتكيما.عضوهوفائزكانولو،كدريدغرانقشلةمنليس.لانه

فيتطالبغريزرةنملماتبضعالىاستحالد!ائقبعد"التصاقشد2ما،بئنر"يقوللسمعناهلثالثلغرانقشلة

فيالمنكمشةهذهاًلشناعةمنوكثير،بيةالجاذمنقلجلشارعفيشفافهليلةفي،(.بلارضالججرهذا

واتسحبطيئاالوقت*مضى...حياتهاتشبهغرفتها.رمانهابي

.ء---اولطل!.بالصمتفيجاباذبابعلىينقريزاللاواعطانا،غرانقسلةاخذالراهبهانيانوالواقع

".ليبتسمفاشلةمحاولةفيالينلوينظر.يائسافنيبصدقعالجهمعيالجاهللشبابنمادجثلاثةمنها

فيزادشاعراز"الىبالاضافة،مثالى.خقفوبتر،المتحدةالعربيةالجمهوويةمثق!بشر:الايحاءشدلد

بف،ءالروايةففي.يومااصابهالذيالسلحساسيتهارذلىالىينتمشالاالذيودريد،اللديدةمثقفوصألح

ور-اءوربسد،الصفحاتعبرينسابالرموزمنهائلروحهفيتصادمت،لهشحصيةلا،الجذورمقتلعلانه

واقعيةصنللءجتمعمابكل.كاملامجتمعاالكلمات.الاوصللمفنيخطامافتركتهبعنفالتياراتكل

اجطلاامت!--،ء.لى.حاوك"فيقدرية،قاسرة،ثقيلة.لانهاشمئزازكيثير.جتمعكلفيتجدهدريدونمودج

لى،عةكلفيتتخبطعشوائيةسادرةبأقدا!مورفسهالذيمجتمعنافيتجدهممااكثرومايفعلولاينفعللا

ادماء"كانتدقد.وافقحياتيخفقكليسحقكالوتمنعديدبينمناختارءالذيالطريقبدايةءلىهو

تطاولهافيتث-قوالمأذن،طاحنوالقطاربمللرعب3مثيرةهذهبابداعالراهبهانيالسيدرسمثماإ...الطرق

والانطلاقالجهجةؤلبفيفتغرس،الاحلامفضاءالحازمالجتمعيلامسهااخرىومكعرطة،مرةمجتمعةالدائرة

.ةالحيلنسغوييبس،الوجداننسيجيفتتمسماراصميم!"اشدهـ،كثيرةبحماساتخلالهتتحركالذي

ماحمة،"المهزوروون"جعلتقدالراهبهانيثقافةانالتي،سحابوثرياوغيداءوواحه،سميحهحماسات

عبرتت-،بكا؟تصفحةكلففي:الحمورةبانوراميةثم،الوقتلبعضالمحي!غلىواًرتسمبعضهاتقوس

جف،ئزي،موكبفيكأنما،الاسلوبوشفافية،الرموزانقبر.وحشةاو،ابحياةز"حامفىغائباوانفلتاعتدل

علىالذاتيوتصورهواهتما.،ته،وتقال!د.،شعبءلومالفكر:تلامسلانهلصميميةاقلاخرىحماساتوهناك

فيالقدسجءصفةلهواصبح،عليهاعتادماكلوالراعيفياللادقيةبمبشراهلوالهـنبوي،والمولدبشرجار

ووأقعيتها،المكتومالمدلنةصياجتسمعفأنت.شعورهالذيالحديديةاًلسككمديرموفقوالمهندس،واحإابو

قسريةوترى،أنقطاعدونمايتوالىصصررعبرالطاعية.سحاباتزوج

فوقالقاعفيهناكترتفعقبابفيوركودهاحضلرتهاريشتهعملاد،الحذقشديدالكاتبكانولقد

كلمناكبرانفلاتاالالامانفلاتوترى،حياتيةاحلامكللخيالتاركة،التعقيدكثيرمجتمعخطوطبلطنففرسمت

حازمة،،مبكمشةالجدأرعاتقتكتكلساعةعبرارادةيحلوكيفماوتلويتهاتظليلهالىكبيرادوواالقاريء

رهبا؟"احيراوجدالراهبهانيانعير،حردهواحدهفنيةحقيقةمننابعدلكولعل.يفعلانللخيال

الزمن،ءايهتقدمحتى،احلامهعلىوجمد،الساعةالفوضويالشاعربثرحياةترجمة"المهزو.ون"انهى

،حا!،دىعاز"منالرغمعلىوخافهالقطارعلىوحقدواعطيت،لسانهعلىقيلتبمحيائهفتراتمن3فترفي

تامةببلادةا:اساينقلنافعااليفاليحمبحالفهم.نقليلاندواًتسهفيتلاحقه،وجدانهعبروالمشاهداتالصور

مقاصدهم.الىخارجبقيقدمنمجتمعناكبيرقسمكانوان.وروح،ته

وراءاقحاملمقحمةاو،محلهاغيرفيتكنلموالرموزالرواية،قراًواممنأجعضالذلكلمحكما،علاجدونالقصة

تن-،سلاانععىيةاظةاللحىمنتتناسلانهابل،شيعكلمجللهوللجامعي.،الجامعهديطالببتترلانفذلك

يثمعرعميق"ابعاداالمسطحةاذلحظةهذهيعطيعفويااعمالابشراًيكسبانالراًهبهانييشأولم.الخاصي

السيطردفيالوأءدةالقوةلهذهبالاعجل!ازاعهاالقارىءحقلوراءوتحرج،أهتمامه.جالتموقبطريقه

ا،ولىللشص!ميةاذكى،تبولمثصاركة،حموعالموءلىلاالحساسيةشديدافيماعربشرانعير.خصصه

اعنهتنتمفخالقة،واعيةنصف،.وجدانيةمثاركةالينانقلوقد،يسرلهأندونمنهلفلتانطباعايترك

هـونفسيانفم،لخوافهتاختياوااختيرتالتياملمابئبينيقعلم.الدلالة.رائعموحياسريعائقلاشاهدهما

ينساب،تسحترخيويجعلك،تنفسكينظمكالتفعيلالنبويالمولدالينا-حفلنقلبل،لمضجر2السردبراثن

انه.سعيدحلمفيانتكأنماوجدانكالىالمعنىيرقصونبدأواوعنرما،المكترثغرثماًلمتقززباسعلوب

"فالمهزومون"المجالهذافيا.خلةاختيارليصعبفضحكنا،الممثذهدبطرافةاًخذالعجيبالصدفىرقصهم

يكونان.ونآمل،ظهرقدععقرباانتنبىءفنيةقمةالشاعرومنبمايقاعيرا!ص،!خلاباسلوبخلالمعه

بهاعتمرمابعصهوعامأوانعشرينالاثنيندوالش!يتلفعونكائواالذي2لزيصوسطزمممهينسلمالرافص

الخلابة.بالوعودالح!افلالمعاصرتارلخبارحمجودياوتحسساوجدانهعلىتنعكسكانتفأغا.ليهم،به

الذي*دبدلكالهالرليعيلادبفيجويىقاكلقدوعشمثنتئفسهامطتترهكمنكانم،بينللتناقض

الفتباالخلقانكامووقال،واًعيةنصفقوىفييخلقعقليتدفقمنالانكالنهوماوبين،الصاروخعالمفي

9



دغصص.ءصصص.،الواقعكماهودائماذهنهفيماثلةوصورتهيكنلأهو،لم

-سالععللجعلهالكادالصادلهبالعاطعهطامحصصل،،جهد

قدالراهبهانياناليويخيل.يلاشمئزازمثيرةمملة

نابوقهلبشر،سيريهمتوجهههوتجربتهمنكتب

قيضسفوسبلمنبكث!راصعبموجودشيءخلقاعادةكانتولئن
-?تماما.مكتملةتكنلمبشرصورةفان،ذاتهالشىءحلق
كيفلعرفولم،بشر.شكلهومانعرفلممثلالحن

الاقل.علىزملائهاو،الاخرينالناسعيونفيبشريبدو

هذهمنالسردفانالسردمنينفرالراهبهانيكانوان

.ل.فىواد!!ةويسلط،مجتمعهفيبثرايموضعتماملكالرمزالوجهة

005خوريلكوليتقص!يعىالقارىءتجعلالرائعةالشخصيةهذهعلىإنوارا

عن،ءيلتزمشاعراتجعا"والتئ،حولهالاشياءتكاتف

بثركاناخر،بمعنى.مجتمعهقضية،الامراخر،وعي

..وقيمهامعناهالعطيها.الاشياءفوقمنسحباوعيا
عصمساالاشيلءهذهحدودآحيانا،قليلا،ندرككناومننا

..؟نصرلسليمقصةولكنها،شيءكلظضيهفيرومانسيابشركانلقد

.-...لهوتنطبععلعه"تحطكانتمالدقةتناتسمى
راالمواوومىيهرفياسعطاعحاداع!هرورو،سسه

اًلعفارىاخيرةملاحظةاضيفانهانيصديقيديوديسسح

أ"..2عوادلتوفيققصصمجمو!ثة!ناكثيرقراقد،شكولا،فهاني.بشرشخصيةعلى منبكلالتحركة،الحيةاللحظةادب،الوجودبدالادب

ومستقبل،استمراريايتدفقوماض،ينفعلضرحل

السييآرسارلعنامرالوجوديالتشابكهذا.يوجهارريولوجى
لاالاز.،ت،فيعاصفةتتدفقانانية،طبيعةالثلاثةالزمان
!..(كروسمدقاشممببمقمةهي!ةفيمتأزماعمراذاكاذالانسانويطهر

رؤية،او.الناحيةهذهمنرومانسىوبشر.العمرذلك

اً:،لان!التزمهاثائرةمثلاسحاب.اصحبتعبير،بشر
سنملذلكا!رتوقد،اخلاقيةلاخليعةثورتهاولكن،كذلك

أ3.مالتابعبم!مدقصتهاترويالاقليمالىرحلتهابعدذلكبثساكتئثمفوقد.سابقا
واًحه،نحوجرفهحنىنمابضيقفأحس،الجنوبي

ولكنها،.سكينةليلى،-واختهيتمزقبشرانرلمولكننا

*!دبربرساالىزحلوهلال،.واحدةلحظةوجدانهفيتطللم

سةتربولجدن:تلأيفلمطلألارادهكساالحلبشروجدوعندما،القاهرة

003طراليثىحورج:تعربالترامفيالناسيراقببشراراًبتلقد،هلالايتذكر

..مكترثه،يخراًلاقلعلىاو،رضيهبعينوينزلوننيصعدو

وذهول،عنيفةلحرةنتيجةجاءالوضىهذاانبدولا

*ررلفعالىءاشغيروفياقليلا*نفسهيسائلبشراارلمولكني،كبير
....المجالهذا

ا.مالتدرعرلىكمايبدو،آعن،اتهواًلراهبلها،نييشفعمماانعلى

القارىءوبخعالوهناكهناالدقيقةواللمسكبالحدث

لىاوللوصول،.الشكلوراءلاعوصمتعاودة،المسعتئار

لدسعاًفبرا.جوديةووفنيةكقمةالروايةقيمةهوالذيالاخيرالحل

0012الصمورددلصلاحشعر.الطريقتعبيدفياماتبنجحفلقدكذلكذلككاننجان

.لعمريانه.ابطالهئفوسزوايايكشفكيمانلخيال

ذهولالحظاتههـااشدفينفسهاالحياةصدقصادفت

مجتمعنامشلالعلى-واعياتفتحاواكثرها،و"حساسية

دسسننور1..اًلصاعدالمنلضل

.الضوالزئرج2ال!طما2يتجل"!الخط""المهزو.ونبأن،اخهـيرا،اضيفدعنى
.ص"..كالنظام،يبدوكما،وانها،المستقبلمنوثوقااشد

بعيررمت-لضتانننتظراننا،والاستقرارالرضىتمنحبشراختارهالذي

الراهب.هانيالمبدعألشباباديبمنالمزيد

-*****،يهه**بر*مهيم!*ء!*-*حعى*ء*لص"لافنلأح



3-خغ*!:؟زر!،"زر"،.كا--لأى!----.لا-.،؟-!*!،+!5جو*ح!و-ء-*--+-!!نخ!*-!!كوحيه!-ب"-"طكون

،نجتن!!فيء!*-طنن!-ثح!!.كا--

.لم!!5برساصهبا!!د-.--؟--ل!03؟في"!-7-.-!
لا!،!*!.!عء!-----!في؟!بنبز*في!زرج!ممشةلأ،

321؟ك!"!**-ءلا!!ا-ظد،"رز!نر؟!!؟!ل!زر!3-.-لا

-لأ!ء-+-!ء!!كا!"؟خلاج!!.خ!"!ر!-؟زرخ5!--لاع؟

ررخش-يمحيم!لإ-؟زر!!.ة*د

**!ي!ل!+.يريه!!-ل!-."!!3*7!خ.:..ير"-.!عجي-

ج!تر"-!!؟د!إظإ!فيح!!ه!3بهيماح!بر-يخ*ير!كح!*كجه!3لا*آ-يز.!-ل!"!---":-ج!ح!-قيخط!بخ
-+فئ!؟لا3تيلاء-ج+-!حخ--?كاخم!+،3عيمك!ء.-*ج!ني*---23لأ!--3-..كا-لأ-!"م"خضجيير

لاخ!بر-يمءنر!--ذ..نن!ء3خ!3كا*-؟،يرد-+-ة"+ءتح!!*بث!لألا

،.!!،ع،--!لا-لأ+!-د--س:!!!-"عز..!تر**-!!ىبورالحهاا
-*!!!!*-*!.يريخ!-لإ؟نن!ح!عقيخيرجلا.!--؟.إ-خ-خ--3قي-ير،

--ء--لاب*لأخ؟3-"يزبز-*9في.ة؟--قيح؟!خحث!ك!!خ+!?7
لاع.!ين؟+-!ء!!كيمنر*!إبزص!!خ!!-في!*تجهور-ئن-قئء

..خ-!--..ءع.-*،ب--لإ:3خ!-!!!لإقي!3-+زلأفيتمخ-ء-*؟ء.-جبم-3يخ!3

-!حوجبنذغ".-فيذخ--*.بخ!*بز.ش-رزفي"بخثتئ!3جيههظ!تجخ-قي؟!لأ!خ!يز"ء-

!!ك!خ!ك!!؟!يز!نهغتج!!ج!حث!جتهتهبئ"!"!ج!!ء!كل!تهبنيخيملم!محوو!!ة"

ا.-"؟*في!فيير*-كابزخ-كا!فيرز!!!!؟؟ب-خلا.-:لسلةلىالمقالهدافيالحاوىاللصاالاستاديتابع

*د!-،ش!يم-!-ترخ-!خفي؟خ!إ-!"ئه!!!غ!ح!ظح!+"ص-*س..-+......-..

-لا-!،--.-،.نرس"%؟؟-!**؟!في!!!-:!03ء-برجهىخا!يعدم،لمنالمعامرالعربءراءقيالعندسالى"ته

لإ.--في/ء!"وغظخفي3-!.ؤلابز--ء.نجقيكأبخكا!خميهح!!*.قبالينزارالاستادشعرليخاس-ايداجسدرأرا

-لإع3-لا.--!-!*-3؟---((الاداب"

وقيمتهاالشهرة،بمق!مةيمهدانمن،قبانينزاردشعريتصدىلمنبدلا

.ا*ء.....ع.اشبهعليهاجرىالتيالاحكامبعضويركز،المقاييسبعضبرهايقرر

تارتجوبهلادابىابضنوسلثوراًلرضاوياال!لهد!عميرفيهصمهضمهب!زحللهوصميلثاب!ماوتعظمنزارشعرقيمةلانوذلك،النقادجماعةعنداًجمان!

ععرهم،فيوغمرواا!واا!رينا!عراءبا!ماء!لا!ما!زشكولا.عليهنجريهااتيالفنيةالمقاييسلطبصعةوفقا،تتضامل

.+..ا.بة،..ةا.ء..151.01000ا1،شكلاانهكماحاسمة،ثابتةمقاييسالىيئتهييكدلمالفنان
اًلسعبميهبعصلسهرلهمح!لسواولالموالذينلفو!لرءلشعرو

الشعراء.اًنفيزعمون،اًلرايبهذاًيغالوننقاداراًيناوربما.وغفننهتجطانهـنواعمقارحب!،الشعريةالتجربةروحان،إضاا

ونفسبةفنيةاععقالحاوا!ركواالتقليدعمودمحنخرجواالذينالعظامبعضنرجحانمنيمئمنالا،كله،ذلكانالا،النظربلتهبها

عدىقدرتهملان:،!رهمفي)1(مئكورينجهوليندانماكمانوا،جدسةالموضوعيةمنيمكنمااقصىلبحثئانوفرلكي،سبر،المقاييس

حدودتخطواقدفهولاء.والتمثلالتئوكعلىالقراءقدرةتعمتاعالابوتكاد،فيالاراءتباين-برحتماشعرعلىالحكمفياتجردوا

هذااطلاواسيغلاكنتولئن.العتيمهلبعصوركانبياءوغدواالععر.التناقضشديديطرفينعلىالاظتقيلا

وبخاصة،الحقيقةبعضفيهاتلمحانمنلارمنعنيذلكفان،الراًيقضيةهينزارشمرداًرسيكواجهالتيالاولىالقضيةولعل

،سنواتقبيلتموياسما؟همكانتالذينالشعراءاسماءاستعيدفيمافيونجاحهالشاعرثفولىعلىالدلالةفيؤقيمتها،داًلشهرة

وذويالنقاداذهانعنفضلا،الشعبالمانفي!تعفت،الانزالتوقدالر"لهاالتيوالنفسيةالفنية*بعادالى4والبلوالنفسياتحوارسبر

الحلالوؤيها،الحرامالزائففيها،كالمال،فالشهرة.)2(الاختصاصواقباله،للشاعرالجمهورالستجابةنمضبرانإمكنف!ر.اًلعصر

الزمن.الابينهمايميزولا،الصريحجدللاوبينةلهككريسا،اكسعربةوامسي!لهدواوينهعلىالمسرف

...؟يديههلىتضقتقداًلشعراًعجوبةانملى،هار
لاله،الجمهورإحتقرونكالوا،كباراًفنالينثمةتن،يكنومهما

عنشكسبيرمحبروقد،المثقفةالفنية8الذالونمنبغريزتهينفعلالذائقةمستوىعننتحرىانينبغيالتسا؟لهداعلىللاجابة

اًلشارةهذهارفع":الجمهورالىومشرا،الممثليناحدمخاطبا،ذلكذلكالىانتهىقدكاناذاوعما،القراءعندالفنيتبنوالثقافة

".الميونالا!لهالذيالحيوانهذاعلىلنطلهؤلاءوغدأ،العصبيةوالميول،الغرانربهتئصقلالذياًلرفي

عده.الىبهويرقبحالنعتهذاالجمهورينمتلمشكسبيرولعل،والنفسبلآالفنيةالقيمعناحكامهفييع!رواانءلىقالربن

لايفطنانه،المسرحعلىالطويلةخبرتهخلال،لهيتحققلملوالدرجةالمستوىهذاتقديرقيرالصعوبةالغموضمنحرلمةكانولئن

والحركاتالمروعةبالمشا!ديرخذبل،والنفسيةالفنيةالمراميالىفيمابالمقابلةاليهنتدرجانال!ن!هلمنفانه،للشعربالنسبة

الخارجية.والملامحوالسينماكالموسيقى*خرىالفنية"ظاهرمس!لمتوىوبينبينه

بالت!عروعلاقنهالفكر.والقصة

وعلاقهالفكرقضية،الشانهداًفينبحثهانماينبغياًممانالااًنلهيتبين،اكلهذامنالعرجم!العالملواقعيتصدىومن

الاختلالىغايةتختلفالشعرط!عةانعلىالراي!رجولقد.قالشعرالقصفالثد"لهيلايقا؟قيبالموبقىيعجبمابرحالشعبجميور

0001اًاً....ءا،.1..هليهوثقد،ويهيمفينصل،الطربمنحالةنفسهفيتبثالتي

،وفجعلوارشعديدءلووضوحهالعثمعريةبعصعفىلشعرالتجربماينالعكرطبيعةعن.نفسيحواءشبهعلىمئهيصحوانيد3لاالذيالتهرلحصور

.واليئاتالتقريرالى،روإجاحر*لامالىينظرمنفان،السينمافي*مروكذلك

"المفاجأتافلامعلىيةتعرانإوشك،الجمهورميلانلهيتحقق

لان،الفن!الحققةبراًنبمنجانبعنيعبرارأيهذاانشكلاالطزببرانشالشببلأائفعلاالمشاهدنذ!فيتثرالتيوالحوال!

وتحييىاالاشبءتف،م!الىيد!ه،الشاعرعلىيستوليفيماالفكريسوقئاوذ!ن.المو!قىفيوارلجبقوالئقفاشيثرءالذي

بها.الصاددوالتحس!نىمعان!لهاعنمبتعدا،وتفكيكهاارفرائزوا!حواسغمو!!فييحيابرحعاالشعببانجمصر*عتقادالى

الثعرضلاقةبانالاعتقادالىيسوقناانلاضطكلهذلكانالاقيهاإضصرلى"؟فاالمرحلةتلكالىإخلصانلهإقدرولم،المراهقلأ

بودلير.تبر:جوفماجانبياركتابمقدمةراجع)1(الطربهوالفنغايةانيمتقدفالشعب.الخالصةالفنيةابهمومالى

لجماهير1كانتوقد،دموسحليماللبنانيالئاعرصؤلاءمن(2)ا.دهاي،اوالر؟إالنفسضميرالىالولوجوليسولالشراحوالترئح

بسصاعلشحور،الاهيركيةالجامصةف!،هولولستقاعةفيتزدحماًلنشوةتلكدونمن،سريعاويترمديلتهباللييلآلفعالالىيميل

والاعج!.بالحمامىملتهبة،شمره..ينطفيءقلماصامتبنور،النفس!مة!ضيءالتيالفنية

11



نلزمهاننا1،وقائدءعصرءشاهدالشاعرانقولئامننفهمنولاإحتضنالفكرفان،العكسعلىبلمنمسةاوواهيةعلاقةميبالفكر

والمصرالمجتمعلقضيهالشاعرالتزاملان،والموكلظةوالتقريربالتحليلويلتبسيلعلفيما،عنهتصدروهي،دهمهفيالشعريةالتبهربة

علىويعنىانفعحهويقلصخيالهيحسرمبدكأ،واهياالتزاماوالحضارةالشعرانقلنااذامسرفينلانكونفقدلذلك.الاشياءبحيرةويتعقد

منبنوعويصابوالنثريةاللمنيةشعرءهلىفتطنى،لنعولانثموةتوشكانوبعد،والر؟ياالممشةونعروهذاتهيتخطىانبعدالفرهو

إخبوعمنتفجراتتفجراوفيضالالفيضتجرقيلان،والتعمنعالتحذلق.والشعورالانفعالظلمةفيتنطفيءانالواضحةالتقريريةحدقته

ابئ.امبوتةالحبيسمةالقراءكرائزتثرلكيوتختلف!فيبل،نفسهخى،والنأملبالتحديقانعمواالذينالمفرونهم،العظاموالشعراء

وهو،خارصية،علميةمراقبةللجتمعالشاعرمراقبةمنلايتولدالشعرعمااي،يرىعمايعبرونيعودوافلمالر؟يامالمفياًذهانهمطفرت

موضوعيا،فيياثصيلاالاجتماهيةللقضاياتحليلهمنلانجنولديضا5.يفهموه.اندونبهيشعروناللياليقينعناجمر،يخنراًءىعمابل،يف!م

الاتنفجرو11&ننبعث،العميقةالفنيةالتجربةفان،العكسعلىبليغمرالنغملان،للشعرفروريانوالموسيقىاًلشجوانشكولا

.(3)المجتمعوواقعالشاكلربيه!وخمعاموتنازءاختلاليعدثفيماالمبطيئة،المنطقيةبالادلهالالايتاثرالذيوعيهمخدرا،بالئمولالقاريء

ذلكمنتولدتالكيرىالانسانيةالقصائدانقلنااذانغانيلاوقد.عاطفياايحائيااقتناعاالأقتناععلىالعجيبة.اًلقابليةتلكويمنعه

الواًقعبخودبهاتسنبدلاننفكاقىالثماعرذاتفيالشديدالخصامالغموفرشإشةعنتنقلالتيوالصورةالنفبيةللر؟يايمهدفالشجو

الشعراءانقلنااذاايضالانغاليوقد.اشواقهاوتعئباحلامهاوتسفحاذاالشجولان،للشعركاملةعحددةغايةيكونانوحبدالايكفيانهاًلا

لرف!اااوالدعوةاوالنقمةبسورلورت!"تتنفس،سبليونثوار،غالباهمو!صةحماسايغدوفانه،المميقةالوجوديةالمعاناةعنيرصلرلم

الىيلتفتومن.وفشلهملا.تصارهمبالنسبةشعرهم!لىتختلفاتي.للقاريءوم!إدءلآ

ومحعولافعتبلرويح.جمدجماالعظىتبينالتيتوتحقىجتماعيةلهتكالحروالحضارةبالمجتمعاً!شعر*ؤكأ

السياسيةالحركاتفقبل.والفكرالادبرجالهمنشاتهاومتمهديترتهاضالمعيرموفوعموللشعرالدانمالجذريالموضوعقانلهذا

وتنبزعالواقيتصور،كبرىيةوفيادبيةحركاتتتقدموالاجتماعيةمحاولتهفيالانسانعنيعبرفهو.والاجتمايمةوالفكرية!!اطفيةوجوهه

الغد،رربالمصلحينالىتضيء+شفك،محلياومثلومطامعاشوادالىوالامل!ها)يأسبين،والشكاليقينبينمتنازعا،الوجودفيذاتهلتحقيق

دحممنخربرنتاوالرو!سيةالفرنسيةفالثورتإن.اهدافهملهممعينةالقيممسمتمزفىفاجعتوترمنذلكالىوما،والرذيلةالفضيلةبين

جانبيةحركةيكوناالمالادبينلذينلان،الروساو*دبالفرنسييلادبمأساتتنعكس،وقائدءعصرءشاهدهوفالشاعر.الحضارإكأو؟المقاييس

كأناوانما،شيئا+سنيالتيالمعانيورصفاللفظبتزويقتلهووقنبعث،تجربتهفيوالوجوديةالثقافيةابعادهوتتمثل،وجدانهفي

يمثلاقىار؟ياوتحيقلتجمدوسميةكفاحهفي*نسانرفيقيوبقدهـهـا.والمصيرالانسانمنجديدموقفاوجديدةبر؟يامنها

لايم!نالعربيةالثعوباصلاحانلاهضو"اض.واربردذاتهبهاوالقضية،المبلمتمعوذاتذاتهبيناًلحلوليةالى4البلوفيالشاعريوفق

المفيونطريقهموينرلهميمهدلماذا،الكبارالسياسيينيدعلىيتمانالخلودفيحطهويعظمفنهيرتقيذلكبقدد،العصرضميرتهصراتي

الا،واجتماعياسياسياوتسموترقىانلايمكند*مة.والكباروالادباء.الزمننعلىوالانتصار

الشعصاولعاءهموالادلاء.وارلافكرياترقتانلهاسعقاذا .......5!5ههه5!هه55ههههههههه!!
ينهض،كبيرمصيرذايجعلونهالذينوهم،وقديسوءوانيبا؟ء

مععيرذايجعلونهإلذينومم،البرىالمصيريةوالقضاياالمثللخسة

العر!يةبلاغراضوالتل!يالمنيااـلغرائزباشباعيكنفي،تالهصغيربة"

والثقافةاـلموهبة.اًلتافهة!حمرعمه!وؤ

المصيريةفالقضايا.موضوعهعلىالشعرقيمةافصرانينتوهمنولا5891س91م5العربثورةاو

الىالعميقةوالثقافةالقالرةالموهبةتحولها،بالقؤشعريةتجاربهينيدسابومشال:تأل!ف

النف!يةالتجاربمستوىالىالجزشبالموضوعتنهضاناذا،بالفعلشعرحمادكأ!ي:ترجمة

الكبرىاًلحياةقضيةعنتجربتهفيلايصدر.الئباوالشاعر.الكبرى

حضارته.انشاءسبيلفيويكافحوحقيقتهقيمهعلىيعثراًنالعربيالشرقفيان!لمترالسياشة.وضوعيوصف

دلشعر،فروريانالعالملمصيرالكليةوالر؟ياالشمولالىفالنزوءعلىالعربيالفعلورد.الاولىال!ونيةألحرببعد

الحياةازمهخلالمن*ذثهاتحلانلايمئالظعةالذاتيةلانرمةالانءالسياسةتللخا

الكبرىلحياةقبالأهنتجربتهفيلايصم!الذيوالشاعر.الكبرىوتوجيههالعربيالعالمءلىللسيطرةالغربمحاولة

ان!طنيشاركانلايمكن،ئفسهعبرتطوافهنهايةفيبهالايلتقيالتيياو.الاحلافسياسةزحو

جزءميبنفسه*نسانمشكلةلان،مصيرهماعامةبرالانسانعصر.واث!رالحعهيونيةمنالغربلوضعمفصلةدراسة

من*بممقكتطور(ا!يمكنولا،لهانتيجةانهااوبالحياةمشكلتهمن.العربفيذلك

نالايمكنالجزئيةالتجربةودعل.تجاربهامن*ثخصبولا،قلهاعاشهااًلتيوالخفيةالظاهرةللازماتواضحةصورة

عمرهايتنعرالتيالثقا!خكلمن*العام*شطنيالمستوىالىترتفع.5891الىا559منذالعرب

اقدممنذ*نسانجبةمفكروبهاقامالتيالمحاولانمنطويلةاعماراقراءتهعنعرببىلكلغنىلاكتاب

وهي،الشمولالىالشامربتجربةتننىالتيهيفالنقافة.العصور

الر؟ببعيدشاملرمزالىالقامرالجزئيالفرقكبح!سهتحولالتيبيروتسالطليعةدارمنشوراًت

ضفايضف،مقفحسسوىليسالفنيفالرمز.الحياةظلمةفي2ع7178:تس1812صب

م!"!ماعل!!هةعا:!هرغونراجع3(.ل
!ه!،!هم!ه!!!.43*+.!79..

"!هه!!ه55!ه55!جيو
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كا!رمعتنازعهفغدا،العامالعصرواًقعالىالخاصواقعهمنالمتنبياخص!لتهالذجميالفر!الحسيانه،النفسيةالحقيقةفشدمة!الى

اللذين.والكفاءةللحقوتمثيلا،عصرءفيواختلالهاالقيملتناقضرمزامناًلبثريةالنفسغيبملىيشرقفغداوالفنية*نسانيةالتجارب

.بكافورالمتمثلةالانحطاطالشديدة،الغاشمةالقوةبهماتستيدحيجزءالىوحولتهاالانسانثقافةتمثلتالتيالشاعرنذ!خدهل

ثقافة،العباسينالشعراءالحمقمنوهو،الروميابنكانولقذعلىيشتمل!و.الجسدمنجزءكاحيالىالغذاءيتحدلكما،منها

وربطه،والتفاهةالمسرهـبالجزئيةالموضوحمنالنزوععلىلثعدمم.واتساءها*نسانيةالثقافةعمقعن!لا،والاقفعالالحسيصمق

فييوهمنا،اللحيةلهجاءيتصدىاذفهو.شاملة،انسانيةبقضيةارة-مماهي،بالرموزامداقهاالحسييض!6*التيالثقافةفانوهكذا

متاملد،منهاينطلقانلايعتمانهيلا،تافهكرضعلىيقبلبانه،الندء.للوجودالشاطةاملية.بالر؟ياالجزئيةالتجربةترب

خنىالجرداءشبهالكوسعودحية"وسيلانهابقودة):فيضانهامعالصيحوالسمامو*نعته!الهضياع

ارفميرمحيحورءدعار!4!وشيراهاكو!ايمابفضلالخارجيالضئيلموفموءامنالنزوععلىمثالافضلو.لعل

التقديرفيالحكيمباتهامويعرىيشكباناحرىهوراؤبر،،"السكرىالسفينة"قصيت،التوغلاًلمميقةالشعريةالر؟يا

واللحيةالمتدليةالشرسةاللحيةبينالمقابلةمنالصيحةبهذءسماولقدمعيرهتمثلظعبعت،نفسياميظاتحادابالسفيئةالشاهراتحدحيث

لانه،اللهمجورا،الحياةفياًلعدالةقضيةالىالعييةاًلكوسجيةالانسإنماسهمومبمرا،لبحرافصيدةفيسابحا،اًلوجودرحلةفي

التشويهحتىالاخرينعلىويقر،الاسرافحتىالنعضعلىيغم!من،المجهولبحرفيوتطوفهالانسانسرىعنومعبرا،ابعر.انه

فيالعدالةلاختلالرمزهيصاحبهاذ!نفياللحيةفكمافة.والمنرليستالسفينةفتلك.الحياةخفمفيوتشردهضياعهتص!يرخدل

بعضءلىينطوبمر،الثمولالىالروميابننزوعانلاشك.الحياةالتي1الحياةسفينةانها،الانسانيالمعيرسفينةوانما،الشامرسفهنة

تجربةانلنايؤكد،ذلكمنبالرغمانهالا،النفسيينالتعقيدواالشفوذ.ذاتهاعنتفتش

..ةء.لا-..لاء.عهلأ8ل!؟ء!*النوافذفياحدىقعائدءعنتصث"مالرمي"فانوكللك الث!صديهالن!!لصامداهاالىوتنلغسكا"لهالجرليةالساكل

المصيرالىالجزئيةتجربتهسموتظهرابياتا!وءولعل.العامةءصرلات،جزليةواش!ما،المواضيعاتفهمن،ذاقابحدتعتبروهي

ذا،وجدررحبءا.!قدهوصفالىيلا!ات!ون،ا!امالانسانيسريرناسيا،المستشفىفيغرفتهنافتةالىالستلقى،مريضافيها

العيش:!لمغزشيهحبهالغزانلهتراسفيالبيضاءالمراكبالىخلالهامنناظرا،والمواءوالسعالالمرضى

و!ببدورسءالطرفكرةا!هااداماًذاشعركي!يت،الجزئيةالتجربةهئهانالا.الجميلةالعابخبةاياممتذكرا،الن!ر

تجديدساعةكللهااممنهالعينلاسعام،شياهيالانانذاتابما،المثاضرذاتتتقمصحينما،وتمت!كنسعانتعتملا

ويفيدغرائبايملياستعرضمتىيزاللاالعيشهيبلمنطلقاونافذتها،نلكونجدارا،الغرفةجدارفيصبح،اًلمريضمع

واالسيا-ةاوالصبمنتنطاقىفدالشاعرتجربةانلنايتبينهكذا.والجمالاللانهايةالىوالسقمالغثيانواقعمنالشاعربهيهرب

،العامالانسانيالمصيربحركةتلهقيفيماالاتتكامللالكنها،اببهمامااذحمراء،؟رعرجزئيةتبتدمميءقد،الشعريةالتجربةاننرىهكذا

يعانيه،قدانهالاقلعلىاو،الشاعرماعاناءيعانيالهالقاريءنجبشعر.الث!مولغايةبالغةوالاتساعبلاندياحكلاخذانتحتملاامواجهالكن

الذيفافمول.بالشاعراحاطتاًلتيالظروفبهاحاطتلوفيماانيمكننا،ومالرميرانبوكئدوالانعتادالضياعبتجرنجنيتمثلناوكما

!فيةلان،الشعرو!لوديمهدا!يهوارررلىا!اً!رحسعنيتو!ركببو)((بس!نالوجودتمثلالىبودليرساقتالتياًلسامبتجربةنتمثل

اًلانساننفى!نمعبرة،منهماتننىاووا!انالزمانمنتعررالثاعركما،والسويداءال!ابة!لمراسهعلىتنكسوقد،الانسانيقطنه

.مكانوكلزمانكلفييهعامهمعاناةمنينتقلجملتهالتيالوجدانيةالمضاعفاتاظهاراشفايسهل

المنطفئة،الفارغةوحدقتهالموتبجمجمةالراعبالتحديقالىالفردي

مايمكنباكثر.تميزمقاييساقررلكيالمسهبةالمقدمةهذهسقتلقدالجاةتربةفينمت،الساتالثريرةالازهارتلكاناليناليخيلحتى

اليه،مانعبنانخالفجماعةفهناك.موضويمةمنالادببهيتميزانبانهعاحبهير!كاناذكليالثاحببودليروجدانفيمانمتبقلو

لانزعمانناالا.علمالىيحولهانوشكلمقالمطءنالفنتعبيرانوترىبةالوجودسيمفونيةفيشاذنغم

بل،الصرفالموضوعيالتجرإرريالمطلقعنتعبيرهوالفنانقطالتينهملتومسرمة،الجولىالرجالقصيمةذلكالىاضفناواذا

وا،.الفنابئذاتخلالمنالمطلقعنتعبيرهوالفنانعلىنؤكدانناار؟ياضورةادركنا،)5(السيابشعرعنسابقمقالفيبهماتمثلنا

تجنطويمايجعلهاولاشماعوالبعدالعمقمنتبلغالفنانذاتانبلاحرى.الهعرخلودفياًلشمولالىوالميلالعامةالانانيةأل!لية

وشبموله.المطلقكليةعنفضلا،انفعالهوشدةتيالن!ا!يقينحرارةعلىالعربيالاثبفيالثجربة

يحبها،امراةمنيعانيهعمايعبر،مثلا،الغزلشاعرفانوهكذاالقصاةسدتلكفيالاالانسانية.يصرلهـالتجربةلمالعربي*بدلعل

التجرنابنقللمهجمبيملمفمضتسعرلتغقيدنذممهاًلافبمنلحظةتجافهوالث!ععريةبلغزمنواقعخلالمنمنهمعبريق،الجزئيواقعهمعنالشعراءبهاسماالتي

التقافةعمقعلىتشتملكانتاذافيماكليةتجربةالىشخؤلقدال!اتيةا!اتجرنجنماخلالمنالواقعذلكعنمعبريناو،و*نسانالمصر

لواقعانعكاساالخاصالشاعرواقعمنيجعلاناللذينالر؟ياوبعدهو،مثلا،لكافورالمتنبيفهجاء.بال!ليةوتنتهيبالجزنيةتنتدبمء

لالتعيرالحاحهانالا،امرأةمنتحرلت"فيينطلقفالشاعر.يلانسان.بوغردارعدلهاخلفرجلسالشالمحيرتو(فععنيعبر،انيغرض

....يتاملجعللجا،الضيقةالتجربةهذ.بحدوديتقيدلمالمتنيانيلا-3

سبعبرخلاذلان!عاأنيم!وةقهالكليةابتعبرلمطلقةعييخعرمعهاعنبمنوبدلكعلفممفيقتهالمرأير)7(المصرلعنةالىمنتهيا.)6(الشيابوافعتاملهخلالمنبواقعها

حبيبلكلرمزا،ايضايغدووهوحبيبةملزمزاتغدر!بيب!.ب،الغميالعبدغداحتىالقيمفيو*ذطرابالفسادمنبلخالفي

.الحياةواقعفي!برمزاجيعاويغموانارشوهكذا.الحكيمبالعا"يستبدالجاهلوالامي،الحرالفحليهين

+لمثلانهاالىيخخلصنزاددواوينفيللوأةيتصدىمنانشكلا!لأ8ا!دف!!"+ل!ءـ!.!مهه:كابراجع(()

ائواحدةتختلفنساءبل،امر*ثمةفليس،متشابهة،براحتلأامرأةالادابمنالاس!نئالعددراجع(ع)

اقيالعلاقةوطبيعةالشاعريهامرالتيللمرحلةبالنسبة*خرلىعنمنهن.لم..الدنيامنلقيتأماذا!6)

بها.تربطهمحمودوهوعبدفيهبطيطمزشالىاًحيااًحبنيمأكنت(7)
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يشثىاصبحألمرأةفستحيليشقىالأونىانقصيدةفيفانأنبعذوجلاليةامبرأة

الوهمفيابقائهاالىوشوقهبواقعهالفجيعتهالثانيةاًلقصيدة.

كلانهاالا،عقلسعيدبحبيبةشبيهة،مستحيلةوجدانيةاًمرأةفهناك

وهمهاا!!ركولمراةحقيقةالشاعرعرفلقد..دالمستحيل،بتهواقعفيمبحيلهاعاشالشاعرلان،وصدقاانسانجبةاكثر

واقعها.مناجملوارء!قيلآ،؟لمنعةالمثوبللنلوكوسيلةذهنيااؤننراضايقنرضمهولم

ليالطنونقمهئت!مامرمملطيفمستحيلا،وطبيعنةلمقيحنىلالهايصليفانما،شعرافيهاينظماذفص.)8(عقلسعيدفعلكما

جمنلاوموع!اءد!انمنوشاحاهـرني،الو!حاريدلا:اًلئحوبالكعيرةاشوافهلهاوإسفح،والحنينالوجدصلاة

تكونلاخرافةولتكونيجبينبمفيتخيلاونفيشيا!لاريداًنياعرفابىبدك

اكونلا...واقعاكنتفاذاهمسافيعروفيدمتطانالالخيطادعاء!وقوانك

فىالصبمناظبا،يحبهاامرأةمنوعانا.خبرءعماعبرفالشاعرالنوالفوق،اًلحيازةوفوق

المرأةمعالرجللتجاربرمزاوتغدوترتفعتجربتهجعلمالانفعالفيالجمالفيماواجملالطيوبفيماواطيب

ادرىاذاصت،اليهشقهفيبالشيءيعجبفالمرء.الحياةومعاخمالغيرلالثيءانكاعرفاربدك

عبرماهذاولعل.زوايهايعنيالاشباهيقينفكان،نفسهفيماتسؤالينارجميسوالوغراقراضوغير

بقوله:عقلسعيدعنهيعبروما،سنرىكمالبكلعلاحعنهللا(الدوالبالالعناقيدببالووعد

.وايسيلعمقداخليجرحمنفاضتقدوكأنهاتب!روالابياتفهذء

نجهيلهلغسبمافكثرةالطبوطلعيمم!يلع!مرنعرببمالوهمفييبمثهاوجد.،امراةاًنها.اًلشافينفىمنوصمتببؤس

عفويةفيالديواناكعرالقصيدةهذهكانتولقد.فيالواقعبهاوبفجع

يخهاًللذائذبينلذةظليسمراء،ا!ويداًلديوانفينزارصححهاوقدوصقلاتثقيفاواقل،اًلقديم

،غيلهجحالاي!قينإليالممالتلسابفةلمهظب!بماذ"لغ!بلفلمشم!وهذ،قديمافيهاظهرتالتيالواجدةالغنائيةمنكشراوقليلعلىمبقيا

تقربيلأ)يقولفسعيد.بيئهافيماالتشمابهمنكصراثمةانلكوضالةوتقريرمننثريةشعصفيهاكارقدماباسقاطيكنفيفنانوبدلا

الانشالمنالشاعرتطورتوضحابياتااليهايففيرأينا.،الر؟يافي

(لنظرلظنولعبم!همتحيلايدثوهانقته)"(تمقىق!عتحيلةنرورلتآلقول!!لمرهاتمقبملوفانت.لذاتهاوالمعانبمبالافكادتعوكياككاالذهنيةالىاًلصادفى،

يطلبيئما،"جمييةفكرة"!قىالئيرجاهاسيدافانوكذركمرتبطة،الاولىالثلاثةالابياتانلكلظهرالسابقةالابياتالىرأيت

اليمادقاربهـذامنودألرغم."جينهفيتخ!"-قيانالتاني"لشاعرانيلا،الصالدالوجدعنتعبروهيغنائيوقرارنفسيةبوحدة

.،السابقةبالابياتعلاقتهافتقد،ذهنبممعنىالىالرابعالبيتفيانثنى

يرميزتجها"التيالطصمةالبينةيملكلاالناقدنقلاالتسالمسق؟!بوكاانلىوجدانية،الاولىالابيات.مستحيلهاعنوييالمرأةجمالعن/ببرلانه
..وتوارداواتفاقابا!انيصادراعنالتجربة

،المقالهذاًخلال،بعدبخبماسيطالعناماانالا.المتشابهةالوا!اع!،تعريريبنمهوالرابماليتاما،ونداءنجوىايباتانها

منوينبعيفيضاندون،القصيدةعلىواًقحمهلذاتهبهالشاعر

لملوب"ماودلصمولفاظللعنيةحدوبياونزار،ينضلاسهيدلرثبعرمينمآسشاانط!نغةبالابياتمرتنطن،البيتبهذالحقااللذانالبيتانكانولنن.قلبها

...ءالوثافىبذلكاًلرابعبالبيتيرتبطالاخيراًليبتفان،الاولىالثلاثة
حرجتدنزارابياتانالاعتقادالىبنابرميلقد،جميعاذلكا.

تأثرفياطيلاًنالاناودولست.واحدرحممنسميدورل!اتاًلصوراقتناصالىالشاعرميلويتضحالمننعةفيهتطهرالذياًلذهني

..لكنهاواسلوبهاحلتهالجدةكثرةعناشياءتعبربرانهاتو!م!ا!تيالطريفة

ذلكلانعنعلىموض!وعسعضلداالب!تين!جوللذببمبفذين،وكتفينزلودجدلابخهار،لعمضهنماعنوتحولهالثاعرسقوطورافيماث؟ءابماعنالوافعفيلانعير

هذااننرىخىوذهئه،بحواسهويس!تاثر،نزارخاطريشنوني.على:به7ويتحذلقمايولدهاًلىيعانيهعماالتعيير

مياغةبل،ودبوصورءوئ!نيتهفنيتهسيدمنيتخذلاالأيخرالموالبال،العنافيدببالووعد

ا!ن:قعيهةفيسميديقول.اًحياناالعبارةواًلر؟ياالانفعالمنخ!البالعنتولد،والدوالياًلعناق!بالان

الوترءكالممبهاوعدمن!اشاغئيةياا!جنابم!!لممالوجدانيةفالابياتمألوهـ.غربشكلوتركيبهاالصورلظليفيطرب

:نيان22غشةفيئزارويقول،المراةبمستحيلعميقاشعورافيهانزاريشعركانحالةبرنظمت

الوترا-تمالفوفىد!؟هااغنيةاًيا،تكونينمناًلتجربةشعلةنفسهفياًنطفاتانبمدنظمافقد،اًلذهنيانالبيتاناما

واضحغيراوواضحاتاثراقيثروان،نزارفانيكنومهما.الخارجمناليهاويلتفتياءبالايفكروجعل

المرأةوجدانجتعنالتعيرفييباريهانيسضطيعلافانه،بسعيدونزارسعببدبيناولىمفابلة

الاشياء.وموتا!زمنبنعيالداؤ!الشعورعنه!لاالعواطفوشحوب

هيالاولىدواوفيفيوبخاصة،نزارايهاينصر!اسالمراًةانعنم!تحيلتعبرأخرىوجدانجبةقصيمظ"نهدطفولة"ديوانوفي

نكادبينما،طرمة!لولةوشهوة،اكولجس!ذات،ةغريزامراةالتجربة.طبيعةفياختلفاوانالاولىالقصيدةمنتقتربوهي،المراة

"نار".قصهلمةعدافيماالاسعيدشعرفيالغريزيةالمرأةنشخصلابياسالشبيهالياسمنبنوعتفيض،شاحبةشفهـافةالاولىالقصيمة

واحدهوصفيةنزهلآعنيصدران،جبباالثا!رينانمنوب،لرغمالشاعر.نفسيةفيتطورعلىفتدل،القصيدةهذ.اما.الرومنسيين

منيتطهراناوشكالليالجمالوصفاًلىينصرفسعيدافان

،الصلاةالىجبناقبلغالتيالعنوبةمنبنوعويصفوالغريزةالران.!دابمنالمابئالعددراجع)8(

ناكما،نزارشيعرفيتنمرالوجدانيةالمراةانالقوليمكننالهذا"قالتديوانمنالجددةالطبعةاللراسةهذهفياعنمدنا)!(

نزارشعرفيفلبس.سميدشعرفيايضساتنصرالغريزيةالمرأةوذللى،أماتاتضلياالقدلمالديوانعننتهـخلىاندون"السمراءلي

تلكاو،الشفافةالابتهالاتتلك،كعيراوبقريبيطنيما،جميعاوالمعا"نيالصيورقيه!اتكلئر،غثةبمحاولاتاشبهالقديمةقحالدهلان

الحلم"و"احبك"قصائدمثلفيعببهائعثراًلتيالواجدةالصلاةتطورءلان،معظمهطالشهـاعرعدلولقد،ال-خساغةفيفى1والقو

لس!عيد."سمراء"و"الاشقر.بعدفميماتخطاهاالشغري
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اـلشامريحاولهث،انعربييلابفياًنحديثهال!ياليةنثعراءفى!وقثكه!متزأم

التلمحالخرةالخارجيةالصولىخلالمناـلنف!ميةبالحالةيوحي"ت"نعنايةانيميلا*خيرةقصائد.ضنزاراـبمافان،يكلؤمهما

قوله:فيذلكنرى،والتجزور.لتيارانقياراذلككاىلربما،7المراةحياةمنيلاجتماميةبالناحية

الوريدنابحة،النفسصغييا،وراطرواناغير،موفوههعلىالشعرقيمةيقعرانيوثكالفيالملتزمالاق!

بديدكتفيهلىشعرياع..قادةاءتبرالرغمواننامقامرةمجزومةالتفاللأ*فنيتهالىملتفت

الوصيدالبابمقبضتقنلوا!يحبههايتمثل،شاملةمامةلرياالىالواقعمنيننىالعثيمالشعران

....بعيسدمن.كلبونباحبالقصيمةونعجبالعقيتبهوسننجر!انيمكننالا،الوجودس!

النشيدمتعسلوالمزراب...اييوالحارس.فاتبيناذا*قيمة"حب!ة)،لقصيمهطش.الموضوحلفضي!لة

نزار،شعرفييتيمةهيالابياتهذءفيالصورطبيعةانكما،و؟لانسانالعصرموضومه.بقضيةربطفيوفقألقنانيان

سانرفيصوهـهنرىبينما،"لمبتسراـلريعلنث5.ضدلانهاامتلتا!يالعرخصمنالزناواقعر-!اذشبكةابوفعل

الكلاسيكي.التشبيهلمعادلهوفقاتاماجلاءوتجلىتستثمل،القصاندوعمورمهسدومافاص3معافاعيهالتبستحتىجئررءوضمقت؟فاقه

يوفق،اندون،الحديتالشعربقافلةيلعقانبذلكارارولربما4إهرامشبكةاباولمعل.وروليلةلموظابنةمعمسيقتهرتقمصت

،بمظاهرهوالغلووالعبثووصفهالوجودتقريرعلىتقومتجوتهلانليقحفياوحديثافنيازياليتبع،(النرلهوس5اسايرقلبفيشعرء

حقيقةللشاعريفي،حاراوجودياتنازطمعهالتنازعملىولييالترجعةشعراءوسائر،السي!!لكما*جنيالشعر؟ثارعلى

.الرموزواشارةالالثياءومناهية"لى"لجزئيةمنلاوههيانزوماذلككانوانماوانقل

ء.1..زمتلاالذلي*نسانقصيتهيفلاسطورة.الشمؤلاـلى*نفراد

المصصيلسردوالتعريرالبثربمي.المصيرروتالوجودوحعةعنتمبرالتىوهي،دهمكانولا

والاسطورةالمرعوزحنمتجردة"حنلى"!يدةبدتولئئ-فيالزناموصوءمنينتقلجعلتهشبكةابيئقافةفانوم!ا

التقرترمنالنوعذلكفيايضاتشب!هافهينزاهـ،قصائدكسائر.الىنانرعا،والعصارة*نسانواقعالى،مرفهناللواشالنساء

ال!ردعقمالاحيانبعضفيبالغا،الاشياءسطحعلىيطفوالنيبممقيعانجبهعمايعب!انيمكنلاالتيالعامةوالر؟ياوالشمولىاملية

جديرلمةولزياجديدتقنيقاي"حنلى"قصيدةفيفلشي.القصصياوكلية"قصيتفيذلكمنثيثاالر!نزاراولعل.خلالهامنالا

كما،الحادثةبايرادالثامحراكتفىولقد.عنهاتحمثاتيللقضيةالتيالاممنطوريةالصوربعضفيتتقمعيتجربتهرأيناح!ت،(الصديد

الحادئةبفضيلةالقارىءعلىيؤثرانمحاولا،العامةانمانبهاتتداولمسنتتطورالقصيددهذء.ابعالماوثقصيلتجربة5اـغوارشمق

اـلشاعرعقميفضحالذيالثائعالخارجيالتقريررفضيلةذاتهاوههـ،واـحد!مربرفيو!شيقتالثباعريبموحيث،الجزجمةاًلواقمية

فيهيقولبانمكنفيا،لمليةبتجربةالموضوح)بعادتفجرعنوعجز.،،الطريدالثوربنهم"وطرهمئهانالانبعدالمخمةفيرألهدفن

والاخراجالصنعةمنكشراوقليلمع،الناسسعائريقولهماومااةطاءالرقةمحنيخنحمثاًذ،بالجزئيةحيناتنعمالقصيمهونرى

اًلذجم!الاخراًلمسرحيالجوابفيرايناكما،الفريوالتحذلقافيكىتقمصاسرير.فيغمونطافهامنيخرجانيمتملالكنه،اشبه

النصفوماسيالايطالببةالماساةغرارعلىالقصيدةبهاختتمتوكرر،مضجعهحولسببةثركسيةع!ثيقتهوتغمو،الحميدعبد

والرداننقريرفاين.فرنسافيعشراتاسعالقرنمنالايخرمرةالثهاعرفيتقس،التجربةمستئفلة،لديه*سطوريةالصورة

مماالموفوعابعادتفجرعنالعاجزان،الر؟ياالمنعدما،الوصفيانانه*.الجواريمنرريدماخذا2وداـميا،يلاسلام.نجليفةثانية

اًلبشريةالنفسظلمةبرالابعادغائرولوجمنشبكةابيافاعيفينراهو،ضث!زيفواـلذي،القصدجم!اـلو!منبنوع،أبقعيمةعبر،يتردى

الثقافيالقصورمننتأكدلكيويكفيإ!داـنناريخواـلحضارةوالعصر:تقولعشيقتهجعلاذوذلك،القصينهسيادس

ابيافاعيبيننقابلانالانجتماعينزارشعرفيالتعمقعنوالعجزالحميدمبدفيكمتقسولقد

ا!را،"نيقالت"فيبهايقلدءأننزارحاولالتيوالقصائدشيكة:النهايةفيوكذلك

ثقافةلا،نسغاقصائد.تبدوحيث،القديمةالطبعةفيبربغاصةللضديدرماهفانا

الافامي.لقصائدفيهكعديدارهيةويحيا

الدفيااليللأت.تريدولاتريدانتم!دييهي-

الىزالر؟ياالرمزمت*ولالبيتفييلالسطورتحولتلقد

الهموموضعفالمراةبشعراننخصصالىنزارميلولعل.والوصوالتقرررالسرد

اـلعناية"لىسافه،نفسيتهفيانمدامهاوربماالكبرى*شانيةقولفينرىكماوالتشبيهالمقابلةءا!تقوملاالفنيةفلاسطور

النفى.احلاموصغرالتجاربضآلةكلنتنمزائلةسضيةباهودالمحماكلريصبححيثالذ6سوالتكسالحلوليةعلىبلالعشيقة

الجلسة،طائئ!ةامراةسافيعلىتلصصهذكرفيحرجايرىلافهووإةيئهاالمننجربةوأقعفيواحداشحصا*سلاموخليفةالحميدوعبد

يحمثهاالتيالفجوةالىاللحطيسترقعنساتعرو.النشوةانكماو-المنطقالتاريخواقعفييختلفونانهممنبالرة"،النفسيالحدسي

حينا،قمراالضئيلةالبقعةتلكجا*،الجودبخيوطانقطاعفي،جزئياارخالاشعرهملىنزارادخلهاالتبمفلالسطودة.واًلعر!

،المغربعلىشباكايجعلهاحشبالظومستطردا،جزةآخروحينابيبقيت،،وقمروحشيشخبز"و،،الصد-رراو!ية"قصيدقي

:اـلنجوممنهيكومالتجربةتلك!ننقلاجم!5رمزاتصبحولم،الوسوحمودالتشبيهعالم

مطرب(سففي6نادمةشهقةفيالخيطوكرهفوا.تاريخهاعير*نسانيةوذاتالشاعرذاتبينال!لوليةتتمحيث

المنعبجرحهمنروضعنيسرعةفيالمرسومفالقمرين!لاالتيالطبيعيةاعاهركسثروالتصورللتوضيحوسيلةكل

مركبيياالمرساةهنافاغرزكونتصدفةميجزيرةشعرفي*سطورةتبقىانفيبدعولابةشعرءفييتداولهانزار

طيبسئاكرموسمناتنطيقلاالجوربهـ"وياتبلغار!وثجربتهثقافته!نوذلك،الرمزقونللتشبيهو!نمييةترار

المنوبعلىكيشبابهمرمىهناانيعليهتاسفيلأشعورااوعصبالديهيجعلما"لوجودتاملفيوالتنحرالتعمقمن

اتعبولمالجرحيشعبلمسلتيفيالنجصاتاكومالقصيدقانهوهلاقان.الرموزفيض*سطوريةبالصوريفيضوبرديا

فضلاالشاعرنفسيةعلىالدلالةرائعةالقصي!ههذءانويقينينزارافاره،مقتشيدخبرب!سلوبكمتازان،قص!لدءسلايرثونمن
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الطيب.للموسميااًلرصيفزررفدخطوكفمنلوسيمنيطل،المطربوأسنعه،انخيدشهقةيصفدأيناهولقد.فنيتهعن

هذهخلالوالتيجةالباعثبين.نفسيتنالبثمةفهلمنراضعانفسهالشاعرنرىاننعتمولا،مراهقةمنحلةنفسيةبه

الثارعتفتقفيلنتيجةااما.امرأةمرورهوالناعثانأاًلقصيدة.الجوربجرح

الرداشالمذعوربم!الساقينذينكوراءواندفاعهحجاكتهوتحركبالزهوروايا،الجورببرحمنترضعالتيالنفسيةتلكتكونفايا

التالبفبواسطةذلكو،هـاًعلن،الاسبابباتفهاًلئتائعاعظمربطلقدمنالشهوةتستشضعامراةقدمبمعلىتنحنيافتيالرجوولآتلكتكون

يعبرمايجعلالذبممالنفسياليقينلحطاتمنلحظةفيوليسالنمنيالالديهمهملاالذينالرجالاولئكهمومن،الممزقجوربهافجوة

حقيقةايةمنلهاجلاءوابعدالنفسفيتاثيرااعمقمستحيلمنعنهمنجرحما!يرتوواحى،جوربهاتقطعمننظرين،امراًةقسييتنعوااًن

بهيؤمنلماًيضاوهويقولهبمايؤمنلافنزار.موضوعيةتعادليةخيرتهوممىالشاعرثقافةسىعنالتسا؟لمنلنابدلاوهنا

يه.!قانيمكنلا،طفرمهماالخيالععسبلان،الانفعالوطاةتحتبفجوةمحدوداعالمهافقدامماوالمصروالحضارةالانسانبمشكلة

ءلىولا!يناليؤثر،النفىيقينعلىيشتمللمالمشهد-التيذلكالنذ!فيرحلالهعنالتسا؟لمنايضالنابدولا"!نسانيجورب

.ليقنعنا.العقلمنطقالوجودعاصفةمنقنعقددامما،الفكرخضمفيومغامراتهالنشرية

ار!مةوورورالجودبابتناهاجزيرةفيمركنهارسىبانالسحيقةالابعادونداء

...:امراةسالىفي

نشعرتدممنالاالواقعءننسخيانقلاالمنقولةالصورةانشكلامركبييااًلمرساة!اقعرزكونتصهفةفيجزيرة

تزولانينبغياًلعقلسلطةانيعنيلاذلكانالا،الالثاءبلعولفيويغوصوننقوس!مبحارفيالثمعراميطوففبينماوهكذاً

يفىلااًلنيالهذيانمننوءالىالصورةيحولذلكلان،وتتعفىسافىمنبقعةفيمركبهارصوقدنزارانرى،المدلهمةاعماقهم

د!لمبكلمالةنقولوالشاكمررالرصسصلحجار"لي،النفيىهوركمالتينرىسزفيالمتشوسطعةالنجومموسمانه؟؟اكموسمواي،الطيبموسميقطفامرأة

انهالىبذلكنشيربل،يزيلهانهنعنيلا،الفكرحموديتخصءاتعبولمالجرحيتعبلمسلتيفياًلنجماتاًكوم

الحقائقاضواءتتموهحتى،والبيناتالبراهينبطءعن!جاوزد!يرلوفحينا.تجرقيحدودهيوتلكنزارعالمهوذلك

فتجلىوراالشعريةالتحرقةفيلان،النفسظلمهفياكقلة:دتنيلقطعةفييرحلاخروجناالجورب

....ارحلاًلندىمعيرتحلانمركنبمانانتيلدقطعة

الواعيالعقلانمنبالرهمصالق!لقولهمااننشعرتجعلنا،خفيةالشارةمنخروجهافيالمراةساقييضرصدكثيرةواجانا

التيكأالمنطقهالجنورهذهالشعريرغتقدعندما.يسيغهاويقرءلا"برهةباخعب"واجهاضهاغريزتهوامتناع،بالمشهدانفعالهواصفا

والمستح+لتشابيههفيبالاختلاليعتلوتوازنهاالتجربةتضبطوجدت

لايسيغهااًللهئلانوذلك،السابقلأالابياتفيرايناكما،مورءفيظليبل..رجليكتزعجيلاوجدتبرهةاخصبابنانا

ديسلاز4السابقةالصورفيانعدمقدوالنفسىلقينيتتحبسمىعدبهلنطقوطبيعته.اًلفلو

اليها.انتهىارلتيالملعميةوالئتيجةالسبببينتنالسبابمائمةاذ،وكللت!افةعلىالمراةواقعابقىالشاعرانترىانت

ودلالهتهالتكرارممنا.فنيصر،يشفتجعلهاضواءالواقعذلكعلىيخلعانعجز

اضاءةعنعجزءازاءالشاعراعتاضولقد.ظاهرهخلالمنورموزه

مئهت!خلوتقددللإبعع!ةهدفحبحبتهسلوسيديخىلقدغداجاقصما،ل!دلرارقصيمهبقدعقيصدرالذيالغلومنبئوع،والرموزالر؟ياباحداق،الواقع

،إف!ىقدومهاحنالاالرل!عيرقدمولا،شماهاتمرحثاًلاالفالمعبرالمثقفا!ىاليقينعنوليسوالافراضيةالفيالطفرة

........تأليفاالمؤلفالنمنيالفلوكانولئن.الكبرىالانسانببةالمهمومءن

كذلكوهي،!الورودالدربتزينالتبموهي،قلبااًلصخرتمنحاًلتيالأويالناقدءلى!لى!لمماقت،ويوهمهالعاديالقاهـىءيخدع

:لواروشرعلاكواءتشروتيهو،لذاتهاوتخطيهاالنفسذهولعنيصدرلاغلوايانيددك

عشبالارضطرزهلرجليكنعوتورلاانه.احلامهاوصغرالنفسخواءءهضحالذيالتحذلقمنضرب

قلبوللصخر،نفسفللصبحانتتدرسينفيفالفلو.والرقيةالبديعمنوفربالخفةحركاتمنحركة

درببادردضجهل،دثك،جميلةياترىبجبنافباخلالمنايضايتولدليسوهو،غلواالشعر.-يى!

رحبالمواعيحدثر،بببئكاخفرارورلا.اتجياليقين7ابعادمنقصيبعدمنبلوالمنتيجة.لماالسمبب

غربباللونايغمر،شرقبالضوءايسبح.!،

ناسمقماالثانيديوانهمن*داتهذءخلالدررفالشصاعرعلىقصائدءمنكيرفييجريبرئامانزارشعرانو/قيي
-......حدودمنالشاعربهيتفلتالذبماالمموديالفاومنالنوعذلك

الىيقىباككرارهذااناجاناوفيى.الاولالديرانفيبهاسرلى،ومظاهرماالاشياءحقائقيمسخ،اعتباطياكاريكاتورياتفلتاالمعقول

صيغةفيدل،واللوبهاالصورةطبيعةفيفقطليس،تامنسخ"الفبزانطثورة"!ةففي.والوجودالنغسحقائقعن.قضلا

الوحرلولاجه"يقولعوذا-!لابسابباتأيناةيخفيوفيجميالمطلص*لعبإصىالشاهريقنرضهالنيمالغلوذلكملامحمنكيرةملامحنستشفمثلا

احد!.؟منسوخحمت،والقولان"عش!*رضطرزهل،ر!رر!ن،بينخدءاويخدس!انفييرفقانلونتأليفايؤلفهاواقنراضا
.......:يقولفهو

ت!ارداذ4لنايتحققالمقابلةفينفمانارثناواذا،*ضعنو!ارجورببارردواففتاريخهانكرشارعنا

وفئىلصوهذة(هذوتض!صس!بخيخطوهآسيقدداوننسعابقةلعا،"ضو!يبث!عخبىمرهبهوىجرض!علىيمشيشوقهعلىيمشيشارعنا
..الموكبعزةفيفاندفعتاًحجار.بالايقاعحركت

قلاتعداللصمخروبإليلورهذ؟رنرى(ابي"ئصدرلولدرمرولمهاترلمإعصضب!نرغ!ةترغبلمالدرببصصرفترغبةهلالسيرفيتمهلي
.......يطربلميبك،لم،ينسجملم.إلمتفتهـملمتاذحجرهل

-73الصفحةعلىالتتم!ة-يعشبدمالارضوجهلوحدهنامرفوارامصررت
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يرديااناوش!اوتعقيداصة!فيهامنمماالقديمةالمعانيعلىي!نعكف

طبمثارحكالةتحكى،-فيموظيانخضنمانو!قده!ر"الىأ!يشعربزارقبأليرأك!

انحدادووستلذفارفاحصخرسهلنادطبتصحوفطعة-ا6ًالصفحةعلىالمنشورتتمة!

انهمارعد؟وللنحمماتضحكةطفرتاًماللشرفى!!!!و

تنفسنااماوغريبهومضعفهالواديبتنفس

.عفنامابعضمنفنجومهاصبعةبجرالمساءينببم،بفة،مبلولةلانها،المقابلةهذ.فيللافاضةبعدمجالولا

اًلصابرورتبن،وكألقصيدتبئالهابقةالمجزوءةكالابإتالابياتهذءنزارشعرفيالنخياًلتراًدهذاًانالىمئهااخلصاًناودوانما

شخولحث،واًلعفويةالبداهةعنالبعإةالرومئسيةتلكتظهرمعاشيينظمماب!قدديعانيهماينظملاانهءلىحاسمةد!لهيدلنا

اًلاؤ!ارمنمجموعةاًلىوالطبيعةالمرأةبينالعذبةالبريئةالحلوليةاصبنوفي.والشكليةاللفظيةحللهامنمبدلا،ذهـضناحفظايحفظها

نرىلهذا./النفسعلاةخهااًفتقدتكارقامسابقاالمعدةالمستحضرةد!اكما،شكلهاوتمويهحللهاتبديلعنحتى،بجزانهنرى،كببىة

جهة.كلفيوتقليبها،عئهابالتعبيرالتحاذقالىتنصرفعنايتهاناًلىاضفنافاذا.السابقتبنالقصيدتينابياتبينا!قابلةفيلنا

ازها!!ءهاباضارةالمساء".ةبا!تي،صرولآا!-لآ-5الاصزعاكتكونفايا!لوالاختالنفسيالارتباطانعدامافة،كراروا!ةإلتناسخآفة

يؤثرانيحاولالذيوالغلووالنظمالصئعةاصبعة،شكدونقصيدةتهويانحدارايالىلنايتبين،ذكرهااسلفناالتيالمنطقي

وربماوالالىتغرابللدهش"باعثاكالخرافةفيبدو،بالمستحيلاعشبداالارضتطرزاًن.الفنيةالاضواءعلي"تسلطفيمانزار

الىالابياتتلكعبرالتغتنزارا!نجميعاوذلك.اًلاستهجانوالغرببالضوءاًلشروانغمارعنفضلا،بالوردالصربوضجيج

دتلقةها،الغزلىفيتقالانيمكنوالتيذهنهيختزنهاالتيالمعانيالمعانيانمداممظاهرمنمظهر،جميعها،الامورهفان،باللون

هونزارلعالم.ةجديدتعبيريةبحلةلهاليفتقفكرءوارهقبيسر!النفسخلالىمنالطاهرةرموزتحليلعلىتعكفا)نر!والتجارب

سرابها،يتخطفه،تجاربعالميكونوقلما،بطينتهايرمبثافكارعا"اًلذهـدنا.كديبتدعهالذيوالغلووالوصفالبصر،خ!لمنوليسوالعب

،هـاءالخضالحبيبةقعقدة.عنهاوالتعبيرجسيدهامستحيلويضنيه

الصخوروتطرب،الصحوتجلب،مرورهااووكقدومهاكرسائدها!اوتقليد..فيكرار

لاالمضعففانوكذلك.ائهماراًتممرالنجوموتجعل،الشرلىورضصكتينكبينالتشابهانلهيتبين،نزاراوينروفيث!ومن

اشسارةرهنفانه،المساءاما،وحبيبتههوتنفساذاا!إتف!زم!اسلوبهووانما،والانفالىالصمفةوليدبكنلم،القصيدتين

رغهاتهما.منوتساقطانجنذلماهبىونجومه،يديهمافئ،-!"اد..راءليقالت"ففي.قصا،دهمعظمفييتكرر،له

الىههجج؟منا)قرإباتوهممنا(.دىهذاالىرلمغؤولفلآفهل:يليبمامنهانجتزىء،اًلمدتفوقباو"،تالمضىهذا.نقليد

ونرمابثه،القاريءتمازح،هزليةتكونانادسهيالادعاءاتتلكان

والرصانةالجديةمنكثيراوبقليلتقئعهاوعليهتنطا!لالكهاوالصرواا"ءاخشابهافيواجرإتوبراعماشذاجواريريررعت

يحنقانمننجفالكلافانه،وانض!النا!هـوتحالمتعففو!ماواوا!الضوءتئشروردمساكب!نهبيتحياهـاءالخضرسائلك

تحرراتحررانبعد،اللامبانيالئمنبهايتفتقاًلتيالترهاتلهذهاًدر.هـقكارببمف.!نمران،ا!تفركالمزارعش!تي

فهل.وبنائهاالمعانيبهدميتروضوجعل،والررياالانفعالمنتامااعضراشالمياسمينوفوقنساتحتنامنالعشبفيندىتمشي

اًلت!ود-"فيهتناسخت،السابقةللابياتبعثسوىتا!وبءـذهحنانمنيرتعسلم،ينتقيهـآهناشيءببقلممدتتي

.كانوهناك"إرظححالصخر"ترىهنا؟.والصوراًلا!(ظ3رلىتوجسهررزمتيبساطعلىرأىذامنللسالفجاران

يسبحكانانبد،يضحكالانجعلفقدالشرقاما،"قلبه".ينبضمزهر...معشبطريقعلىانجسمفانفرطتفتقد

!نللوول
،واحدةوفنيةنفسيةنزعةعنتصددالابياتهذ.انترىانت

الظاهرةمذءمنايها!نخلعانيمكنارتيالدلالةهيفماارتباطاشدبالطبيعةوالحبيثةبالحبيبةالطبيعةفيهاترتبط

وهي،الاخرالبعضبر،عندبعضاالمعانيترتبطجث،اتكراريةر!أ!عخى،نفسهفيالمرأةكأثرعنيتحدثلايكاد1لالشاعر

بقو-ترفد،اتنفجرموتجركةل!ه*فيجنحهلعسهاالذيمنطفئةينك!برأن،ااسيره3الذبماالتشبببهمنمخطورا،الطبيعيالجمالمظاهرمنسنىمظاهر

وتجاربه.احواًلهبتجددتتجدد،جدبعهوصورار؟ىلهوتشق،الابرداعمعادلةباصتلتالمباشرنجراولومناسلوبالىالمقدماء،ي!تمدهكان

شعرهملة5فان،ءمورءوتحددتمعانيهتكرستالذيا!ثاعراماالاصيرهذاغدا-تى،بهالمشبهعلىالمشبهوسماالقب!مالتشبيه

منينز!شعرهيعدفلم،انعممتوربماؤضاءلتقدتكونبئفسمهاظهارالىي!صرلىالقديمالشاعرجهدكانلقد.ب4مممرا،لهتابعا

لذاتها.غاتو*نها،ائواد4لالفكرةبغوىوانما،قلصهمننجقطراونفسهيرفقاذالاغتياطغايةإتتبطوكان،والطبيعةص:بب.."بينالتشابه

..لا..!..-....-..معادلةاليهبالئسةابتذلتنزاهـفقداما."دلةالمعتلكاقامةفي
حبارها.علىعبا،هبيا،ولروإضهاوتث!ليفهالحسيهاالىم!صرفا

*نفعالقراءبعضعلىحيناينطليقدالشاعرذلكوشل،وا!بيعةحبيبتهبينالتشابهباكهاريعنييعدفلمالقديهالتشبيه

تنسازع!نوالرويةوالموهه"الثقاه!لقراءينفضحلكنه،والغريزةاوفصودنواميسهاتسر،الطبيعةعلىمتفوقةالحبيبةجعلبل

بهإبحرالذياًكلمملءنيصرفه،المعدةالفثرةترويضفيالشاعرالنسبةوانعدامالمستحيلفان،وهكدا.وصحوهاوءصبهاوضوعا

لحظاتعبر،وتشردوتضيء*شياءتشفحبث،الرموزعالمفيالبىصفيةيت!انحاولفيماالشاعرلدىتولدوز"ائجهاًلموضوعفي

والوا-هاالظواهرومعانيعوفيشبه6نحادايلانساننجبهايتحد.والتشبيهوالمقارنةالمقابلةعلىكقومفضيلتهاكانتالتياثعديمة

يكاد!له"،نزارشعرفيمنطفئةشبههيالحمفةهذهودعل.الخغيةوالتصيدهطو

والتقريرالوضوحاصعاو5!المه.مظهرا!إفضوبكاد4الظلمفيإرى!

وغرائزمم.الناسلحواسالمبلولةالعماءا!سلبيةوالمظاهرخلال،النزعةتلكفيهظهركانتالذي(لفلواسلوبولعل

الشعرفيوا!كرةالصورةا!،منشالى،*يخرةقص!مد.فيتحولقد،الاولىدواويئه
دون،القديمةمعانيهويتض،يتجددانحاولالثاعرلانوذلك

اقربالصورةوطبيعة،للتعبيروسيلةالصورإعتمدنزارانشكلافراح،جديدةنفسيةاصقاعاويكنشف،جديدةتجاربإعانياق
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1(تبكل)بةكونكلوكونراعالمدىجاراههمبكواذااطادفيالمثنتةالجامدةالعورةاناًلا،الفرةمنالشعرصوحالى.

(%الغفوأ-ا!ر"فصيدةفيويقولىفيتثبههاوهي،للفكرةوجلاءواكراجتظييرهي،والوهياللمن

المنبر،ببناومنفمنااداخينهرالربمعحملناءضءمنبهاتتحولالتجيربةلان،الروحوافنقادالنفسيةاـلظلالانعدام

:"ئحت"قصيقةفيوكذلكهيالداهلةالمترنحةالافكارفانلهذاً.ويفهميرىشيءالىيعالى

الضر*علدويغالييبتسمان*وراقىتبتسموالاطارالخطوطذات،الحدقيةالصورةمنالشعرالىاقرب

:فيقوللهصباحاببستاننامر!"قصيتفيامادمزاي،دزياهيوانماصودةليستالشعرفيالصورة.والمشاهد

خطرادا.هيدالليصفسطانكللمنطقوفقاترتسملاوهي.النفسقعولفيالصورةمنيئعد!لما

انتثركيفالوسودحلمه!اعنكسالفي.المضاعفاتبعيدوتقمعي،غامضلمنطقوفقاوانما،الشالع

الثرىهلىيعىحيالفلوراهبيالترارلان،ذاتهييرلاالصاله!ةالر؟ياشامرفانلهذا.اـلوجدانء.

1(ولفينضراامعبعبضوءولادسيهالمتشابهةاًلتنيجةالىيسوداللي،اًلعا!كبالسببيالنطقوليدهو

ذكرهاسلف"لتيوالابياتاًلابي!مذهببيئمقابلةاجريتلوفانتمنطقعنفننصدرالشعريةالصورةاما0المتشابهالواحدلباعثابتأئ!ر

هنفضلا،واحمةهيالصورطبيعةانلكيتبين،نزار-شعرمنالنتانحالىالواحمة*سياببهيديولا،الحعوديعرف.لا.متحرر-

والنوروالظلالندىان.عنهكصدداللبى*سلوبودوع،مضمونهاالنفسيةاللحظةبيقينبل،المجردبالمطلقيتصللا!ثهالمتشابهة

فيتدورصا*مورهئدان،جميعا،امؤنوخنىالزهرعنفضلاالموضوعفيالواحتالمعافيييدالئيقالشعر.عنهايعبرالتي

والربيعوالعشبوالورودالحجادكانتكما،سعيدحبيبةحدقةرحممن،حتميةبصورةالنتائعتتولدحيثاللمنيةشعرهو،الواد!

هذهبئفرقفعا.قىارحبيبةحذاءحولكلتف،والاونوالصبحصسدر،السابقةالابياتفيشهدناهاللياًلتكرارولعل.الاسباب

عدافيماسعيدكلقئزهراونزارمنسعيداتميزميرواية،يلاقوالوفقايجريالمرأةجمالتاثرجملتالتياللمنيةالمعرفةتلكعن

باننعقيد،الئممةالقصيةبالصورسعيطتمدالتياًلئمئهةالقدرةتلك.يتغرقلمالسيالى

ويمورويتقمفاهاسعيدععوويلاحقنزاراان؟.والتوليدو*فتراضيقيد،هنمسيعنطقهوعنهتحدثنااللبىالمنطقاننتوهمنولا

فييتجالدلامنه،بطيئتهايعبثانهكماو.اضوائهاق!لهابينفيمابل،والمستحيلالمعقولبينويواذن،والنتيجةالسبببينالنسنة

*بعادالىالبلو!عنيعجزكئلكوهو.معالمهاوستروتمميتهالوكهاالصورالىالشاشيسولىسببيمنطقفقطانه،العكسعلى

بانيوقىقلمامئهفعنيتهفيفيتررى،سعيديصر!ا.التيالتجريديةانالقارجمياءيشعرخىويقيدءيضبطهانيسضطيعلالكنهاننشابهة

الذجميالتحئلقالىلصل،فكريةباجتهادات،القديمالمضمنيجتهداثميبهالوهممنبومنالر.الوقوعممكناوراًقعهويقولهما

منالتاليينالبيتقاـلىراينافلو.بهينفرداـنسعيداوشكمموهةضئيلةكنقطةللنتيجةبالنسبةالسببيبفوحيثبالطفرة

رندني:في"العيونخمز)،قصيمةالعقدةمرودانراًيناولقد.بدائيةجامعةاسطورةقلبفي

افجلببماالعب!اناشتعجللهريادثيالوجوداهلنتيومانا.عليهوتنهمرتتساالطالنجومليجعلكافياكانالشاكرعلى6ءالخضر

حينقلتةسارقبلعينياعتبينموائجيالشصاظنفكانتالشاعريعانهلماللي*فنرافيهذايسيغمنضبطقوازنمنطقفاي

يسغربرجماالشاعرانلنالتبن،البيتينهذينالىراينالوتلتقيحيث،النمنيالتقليدبسببيةاليهانسافىبل،بهيؤمنورم

السابقة،نزارابيكوابيحهفيرأيناممما،اًلحبيبةلجملاالطبيعةالابديةالنواميسترتبطوحمثاًلطبيعةباشيامالمراةاشياء

افتوافيعلىوالقمدالفلومن!والبيتنهذينفياًدر!نه5*والجمالالغريزةفيهايتجسد،وصفيةماديةامرأةبخفياللامبالية

جبروتئوسببدمقلاى.بهمالنزارقبللا،الفكرمبر،ا!اني؟الحسي

ميتضوهييماضغهاانلهويلذوسضهاكهحهاوالمعافيترويضفيويتحول،عقلهعنالشا!ريصدرعندماالفنفيالامورثجرجممه!ا

فثورا.وربما،مبسطاواضحاسعيدهوفنزارمنكهةولألهاصملافيمااليهنثيرماوهذا.وانفعلاتجربةوليسوتاليفاالتراضاالغلو

موضوغفيالشامرينهذينبينا!قابلةفيامضي؟ناودوكنتتوازنهدونمنالمنطقسببيةعلىتجريالتيئمنيتهنزارعلىننمى

!فى.فلالئيلهذا،ذلكعنبييضيقالبحثان*،والمر،؟الطبيعة.المشوهالكاركلاوريالنلوحيللهاوتبتدءبالاشياءتفكروهـلتبم

قدبجهدهلدجمعلياـم!سعم!اواًلمفترضعلى"بفدلالةلنلبوغيرعمبوملهماي!لفنغعل.ءولزارسميد

والمرأةبالطبيعةتعابثهمافيللشى.مطاءيقتفيكانالالينزار!العبثعلىالشاعرفيهايعتكف-التيالنمنيةهذهانويقيني"-

الصمقمنشيهفيهوليسوالر؟يا*نصالفيالجديةمنشيءنزارالىتحصرت،المبلولةامرسةوالصوووالافكار)"لطبيعة"".بنواميس

معهيتواقعانولاالوجودبمطاهر،يلهوانلألهماوذلك،والصلاةبحبيناتالشبهتممشبيهاتهننزادحبيباتان!هقلسعيدمن

يحترقانولاالافكاربرماديعبثانفهما.فاجعا،حتميامصرياتواتلااكصا!رينهذينفكان،بلاخمرىشبيهةمنهنواحدةوكل،سعي!.

.التجادببناراف!راضيفهامراةفىهنهمافييتمثلانبل،يحبانهاالتيالراةالىيلتفش.:لا

و.01بهيصورانيمكنفيمالهماتفتقتالتيوالصوراككاداليهايشنم!بةن
ليكيصلاحرلرجمالهاودكناسمهايختدف،فريةامراةيصوداناًنهما.المراةجمالط-

مراودةبمراورتهو!تفاءللموضوءالماخليالولوجبيننميزومياصحاليهاالشاسانينميهبلفيهايظنرلالانه،متيرواحدهو-

*شياءبنقليغمياللبىنزاربينمشر!لموضوحلتصمىخارجيةيكفيونزارسعيدبننالتناسخ!ظمظهرومي.يصحلمصاوفشها

لبكلصلاحنظغلقد.بهاتالرهمبنثليتوفلونممياخروشاعرالتجربةانلنافيتيئ،الغز!شعرهمامنقصيشينبنفقابل-ين

كزرريشهدفلم،نزار!لكما،هابرةمب!ولةامرل!فيقصيتيسر!سعيداانولولا.الصوو!نفدملا،واحل!و*سلوبوأحدة

صورمق؟لكالىمااًوبكاساولاالحجارةهرولةولابالور!لرصيف5شمرعلىتسيطراـلتيالواضحةالنثريةعنويبفوالتثقيفبالتعقيه

سكسرمنيننىرهيناهبلترارقصيدكابهاجمحتزكضةمفوهةاندون،هذأ.لذ*وقصلالدلهذا4ذقصائدننسبانلامكثنا،نزار

ينالىالفني!منتهياالتبمبةولرابالتىصرالى،لهاوجهلهالمراةمن*ولىالقصيدةففي."بالتزويرنشعرانودونبالغرابةنشعر

العينين:عنمتحدثابقولسعيدانرىرندليديوان

21صى-التبلريا!بطبعة-رندلى101(وانهمروالتودالظلواستراحالندىقاحلولىننظرقالتا

19-09-،6س:.ن.ماً(-)1زهرمنجناحبلادض،رسرحتهانلصكمنرد
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محالمتولدونحموفمهوايقاعهشكلهالشعرمنلهالليالنثرفيمااي،قافيةدلاوزندونتبض.عنمماكونماإجملقصيتالمراة

ماوليسي.والنتائ!*سبل!بينالقرائنوافنقلاالتعقيد:اللمسيقيناوالحروفيقينلايصركهفامضاوجيباكبقى

ولايؤثرلا،منفلتكاريكاتوركطغلومننزارشعرفينشهدهلاهيهضاحكةفتانةمجهولهالناسلونمررت

ليسى،الفندونمنبالجنسيوخذاًلنكيالقادىءعلىالاينطليمالبايهاللنةوجهليجههي.هفيومااليبملا؟انتمن

فيها،متصاعدا،الافكارتحليلفيتروض!هحتميةنتيجة؟ذلكقافيهولاوزنبلاتبقىانشوتالشعرفيمااجمل

،لنهايةفياعناقهاتتطاولحتى،الاخرالبعضهامعلىبعضاثانيهمرة،نتلاقىالاتمنيت،كلونيهافان

انسجامرومفتقمظ،وتنحلاعضا؟هاتتفصبينما،المستحيلالىمن،القصيدةهذءفيكالصلاةمهموسبوجمننشهدءمااين

الواقع.وبينبينهاوفيمابعضابمضهابينفيماوكناسبهاهذااينبل؟نزارقصيعةفيوالقعقعةالدويالكعيرةالجلبة

حتي،الطبيعةتسخرالىوسعيدنزاربلئلنايفسرماهذا*نسانيالموضوعالى،اًلمبشرالجزنياواةهيورموضوعمنالاركقاء

اضاعتالحبيبةخطوةبانالتصريحفيحرجايرىلاالاولانتلكمنذلكاين،تلمسهاعندالاشياءاستحالةفيالعم

اننخنثةبحذلقتهحرجأيرىلاالثانيانوحتى،المدينةتاريخوخبطتواقعدتهاالطبيعةاًقامتالتياللامسؤولية6ليةالبدالطفرة

التيالحوائجمنحاجةالاليستالشمسبانيقولانصمنالمعهودة!نزارقصيدتيفي،مقيتا،مثكراخبطانوامي!ها

بزيارتهاالوجودعلىوتمنتتواضعانارادتفيما،لحبيبتهاعدتببعدالقاريءفييؤثرانعنيعجزاذنزارافان،بدعولا

".له.والصياحبالعويلويفتنهيخلبهانيحاول،القاملوشمةالر؟يا

*نسان؟وحهاينلمالذبم!التعيبريظهرالحييةلقسياقامهالذيالمهرجانفذلك

اًلصحيحوالخيالالصادقالانفعاليفجرهولمالثقافةتخعببه

لا،والتحذلقلنتبججوسيلةالقولينذينكبعدانيرومن.الر؟سأ

،الحقبقبماالعتعرمثلوفذافيالغفلدعناالتيانجولنيلمسماخربعينفالمديئة..فك!مارع.ة.الرصيف

سببلفيتنازعهابن،الوجودوطأةتحتونبضهالانسانعصبوصفالتيالاخيرةالايباتهذهنثبتانءالضروريهـنيكونوقد

الشيعران؟المثالالواقعبينوتمزقهترجحهواينذاتهتحقيق،السابقتينالعابرتينبهوصفمابمثلالعابراتاحدىنزادبها

وليىواليقينوالسرابالقدرطريقفيالانسانرفيقهوالعظيملوقعوالشارعالرصيفباثارةيكتفييعدلم.انهحتىمسرفا،مغاليا

تتنازعهملممنوالمطلقالنصنشاطىءعلىبهايلهومزوقةصنعةبرحماولعلهءباسرهاالمدينةالىذلكتخطىانه،.بل(قدامها

لنعد.الكبزىالتجاربعاصفةجلورهموتشد،الحيرةامواجفيلوفقاندون،سعيدمعوالمستحيلبالغلبىذلكفييتبارى

حذلقة.نعادلهاالتيالتاليةالابياتالىلنلتفتاوالسابقةالابياتالىالجديدةءالافيياتفصيلفينزادمناصرسعيدالان،بهاللداك

النفسحقيقةعنالتغرمنشيئافيهانشهدفهل،وتصئعابابستحضسراتوط!لهابالمسطحيقودشها:وعةالمهالقديمةللالكرة

لمظاهرمبتكرا.نفسياتفتيقااوالحياةمعتنازعهاسورمنسورةاو:"الرصيفعلىسمفونية"قصيدةفينزاريقول،البدبعية

مرتقيا،السابقالذصنيالمعنىيستعيدنزاراانفها؟الاشياءاليمانيالحريرمعوهاجرتنفسهاضيعتقدمدينتي

المشهداسطورةناقلاذاتهاوالمدينةوالدربالرصيفوصفعنزمانمنزمانهاوضيعتتاريرخهاتاريخوودعت

:النجومالىالارضمنالزائفةمنحنانلميرتعسل!ينتفضهناشيءيبقلممدينتي

اًلكوكبمخدعفيووعدنافضةدربناذراعيخذيالقصيدتينفيشهشاهمااللذانوالدربالرصيفاتسعلقد

تغضبيلافسطانكبذيلنجمةتمسحتانارجوكهاويةذأجمهالانفيواتسعتباكملهاضةالمديثياصبز!،السابقتبن

تعتبيفلا...-رجيبكتقبيلحاولتصديقةفانها.خاويةخرافةعالمهونزارعالمانمظهرةواللامنطقالمستحيل

قدكانكما،السمماءفيثورةاحدثالحييبةمرورانترىانتيخأدعنزاربرحماالتي.الكبرىالخلأعةتلكنفضحانلنا2نلقد

فانها،المربيحجارةعبثهامنوبدلا.الرصيففيثورةاحمثاوبشكحتى،سميدحلومفنذ؟ا،3ئفعاليين،المراعقينالقراءبها

-تطربالحجارةانت3وبينما،والكوكببالنجوم،*ن،تعبثجعلتصندوقاوالخفةلالعابمميرحالىالقصيلمةمسرجيتحولان

.انتحاولانهاخى،للحبيبةتتبذلالنجوماننرى،وتئتشيمدينةفاية.الفكريةالبهلوانيةضروبوششوالغرائبللامحاجيب

لعيها.منقبلةتختلسريىعئدماتاربخعاوولعتئفسهاضيعتلبئحااالمدينلاتلكهي

!جومعلأم!شارعهارصيفعلىتمرمجهولةامرأة

ونزارسعييدآفة3
عجزلاءله*السماءالىبحبيبتهيرتقلمنزاراانيقينيوفي

القصيعةلمشهدنقلهان.الارضعلىممهاواقعهعنالتعبرعناللمنيةشعراءوسائرسعيدعنفضلانزارافةانيقيئيوفيا

والتوعمالافتراضعلىحاسمةدلالةهو،السماءالىالارضمنبوضوحيفهمونهامقررةمطلقة،ثابتةعواطفعنيصدرونانهمفيهي

بةالتحرمواجهةعنعجزهليستراليهيلتجيءالذبىوا!ستحيلتلكلتقليبكلياائصرافاينصرفجهمممانكما،والتقليدالعرلى

والكواكب،النجومفيليستالمراةفمشكلة.نفسهفيالحقيقيةتنميقيااخراجالاخراجهاويسعون،النفسعنالمعزولةالمعاني

معها.الرجلوتنازعالحياةفياونفسهافيمشكننهاوانماالشعرغايةفان،وبذلك.والتوليد.التعقيدفيهيكر،جديدا

اللمنيةعالمالىاكي،النجومعالمالىهكذايقفزالشامرهبالفماانينبغيفيما،المبمت،المستحضبرةاـلفكرةالىعتعولة،تنتقض

الناسيخبطحيث،الواقعارضعنالبعيسقالمجردةو*فكاولحظاتمنفيهايشيععما-والتعبرالنفسكامل!لىتقتعر

والصياغةوالتزويقالعشعةنجمهوالنجمفذلكول.مصلالرهمبدمامالشعران.فكرةويصبحذكهيصر!انقبل،الشعودىاليقين

لاالئيالنظمنجماله،النفسبواقعارتباطكلالتقمتالتيوقبلا!اناةلحظةقيالنفسكعانيهعما،التعبب!هوالخالد

نقولاندون،شيءكلتقولبانهاتوهماتيوالكمة،التبمبةيعاني*نفعالجلوةافتقدتافكارالىوتنهاراللحطةتلكتنقضيان

ليلعبوالمدبنةالشارعفيحبالهنصبقدئزاركاناًلبدءففي0شينا.والنفس

بينحبالهفئصبت،وحئقابراعةازدادفقد،الاناما،ممليهافيمتجولا،بذاتهاكغايةالفرةيتخذالذيالشاعرفان،وهكذا

.النجوممننوعفيويقعالشعرظيةيضيع،عالمهاعليمقتعربةا،قلبها
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)13(قطراالئجوممنفضةفديريهدمنثفسه"كخلوعندما،الشاعرثععفيالقصيمظهكللاتجري

تكنبلمبا!عالئجوماقعهـومةضو،ببي!يلضةغررتلظد.الصادقهإتجربةي!راناللاينوالتازمالانفطال

نكاداوؤرقة!مررئ!نانجوعهـاالمسامطوؤم!ئنح!ئ.ورا!افانسلا،التقيديةالشعريةبدلالتهاواستهوتهبالشاعرالن!م

لكسمرماونحعىف!رالظالنصمو.نك!رفيالتحذلقمننوعالىمستطردا،منهاالمعانيمستوحيا

القم!ررررنهانحنقوليسنل!تمرةانبجروالتروضوالعبثاللهوملىاعتمادهيظهر،والتعبيرالتصوير

المزفرةالمل!فةبونهكلمتفيكي!فالنجومهلممنحبيبتهقييسلتتمسحالنجمةانقولهمعئىفما.المعانياذيال

)14(اهرءالمغربنجومطىوالبيمطرشلالتلاكقيوراءالانمسياقعبثعدافيما،شيئاامولهذايمنيوهل؟لتقبله

بالنجوميتولللاالشاكرانلر،!تيلابياتهذءتأمذتلوفانمتالشاعران؟النفسوبينبينهاصلةكلافتتتصوراشكمال

ينقلصادقاتج!ميداوقجسيمماالتمجر!ةمواجهةمنللهرب!سيلةالااـيس"راةبلغزوينعقدالجمالبلفحويحتروالحبيعانيالذي

الواقعفيوهيشيكلتعني"اقنجم"فلفظة.صحيحانقلاواقعهابهت!الغوايةالىينصرفيدءمااللصنيوالخلوالنذبعالفرامنلديه

تصويرعناهياكلمابهايصيح،وجزهروبئتةافها.شمينا+سنيفهذا.المر(ةلذيلمقبلةالنجومتبدوحيث،اًلفييةالافترا!ات

المختنيءالرمزالىلينفذ،رحمهابفضلهلاقبلالتيالنفسيةالحقيقة،مأساتهمنهتنزفولمالحبجرعيعانلمشاعركلامهواه!م

نراءالشاعرنفسخواءيفغنحانالقارجملأءاوشكوكلما.قلبهافيهلىوموهفتموء،يعانيهاندونعنهالحديثعلىنفسهاجبروقد

مثيرا،المصطئعالضوءبهاو!عقهليبهره(!نجومضوءعليهيسلط.اًلتحذلقال!ثديدةالفديةالصورةبرمذءالقارىء

وبتلك،بالغرابةوينجلبفي!تالر،واستماتهالمشهدبغرابةلعشته

فماذا.والمستحيرالواقعبينفجلأةكصثالتيال!حيقةالفجوةوثغو.0الخبب!

القولهذا!ل؟نجمبكلحبهـيبتهمعاالضوء!طرجعلانهفولهيصيالتيرةالص.9هذهفيدستشفهاالتياًلفنيةالافةهيفماو"بعد

،محوسقصإلفس!هيات!يرحببشهلكشثايقابمسولدإمسساًلرلونجودالئبيجايحضبنلعوى؟والتزييفوالصنعةالوهمنجومبينوحبيمبتهبالشاعرطفرت

وها،الشاعرعاقهلمافذلةكأنهاكغهمر؟ن!نجومرأينااىسبقلقد؟4متقعسذا،واسيا،فكرياجموحابجمحعندماالخيالآفةشكدوقانها

بلهوالاتشتعلولمتسطعلم،خابيةمنطفئةال!نجومنرىالاننضالىالعوهـةيحولوالانفعالالتجربةفيصددوراءهيكوناندونمن

هـراراالنحومكرةيتلقفنراءاننعتمولا.حيتهمعالشاهرقيمةايةثمةقيى.ئ!نيةخدافةسنانمنبدلا،نفسيةر؟يا

..001:.منالقصببدةمسرجينقل،ىالمدبعيمدكاناذاالفنفيللخيال

الحصارعلىوضعصحصالمرمعطياوابنلكريريعةيهحاسمهاوا،بنامدولحم!وبمرلةفنزار.والخداعوالمستحيلاًلوهمنجومالىوالصد!الواقعاًرض

.......أ..ممافاةمنتاماتحرراوتحررتيالهتطلقانبعدالاالقولهذايرقللم
ولا،حستهلعسيلعرسارأيطءالححوممدقةصاءانلعد

...........فهوالخيالويدع،خاويةفكرةيبتدعاللاهيالفكرفاصبح،الوجدان

المسءبهايطرز*ىهووها،يديهامنمسسافيظهرهااتيعماك!ةاو!ةفيوا!راماسخا!ةمنبخيامابكل،يرصورها

فاي.حطامهاعلىولاعمبا،الق!مرسررا،ئراتهاويحصىفايكسرهايثبركانبرغسونولعل.العاطفة.فيوزإفالواقععنوبمد

كلأليكسابقالعولها*خلالفتدفئ!رلفلكهنابلعرايعيرفيعهعالمالتتطتهايشعرحثتته.8*ل!هولهول.الخلالىالانضالعنيتو!رالفناناكدفبماذلكالى

نايربمحقلهذيانوانماورا?وجوديارصسيدولالهنذميةد!رلالابمدارريالطغيانالشديدالئفسيالمخاضذلكاي*؟"!!!

كوتانفعالعنيعبراقوير!د،مايقولهلديهيكوناندوى!يمثايرقولالر؟ياحدقةخلالمنالعورةمولدا،حدسياأنحاداالخيالمع

يجدداى.لوى،والابتظربالتجديدالقاريءيوممانوكليدينفعلانالاضواءهـمةالمنع،ادضوحالصقليةارتفكببرحدقةكلالمنوليس

.للوجورجديمهصؤيةويبتكلنف!ه.بعادص*وارووالى!لال

و*شسالىالينفسميةالمعدةفيللالقاظصاهصاال!شرا!نسقفجود41منيقفنزاردامماجميعاذلكفبمبدعرلا

همنىامامو؟لانلماشبالحيرةشعوراًكقدوبنضفيمثيرا،الفكرييعرعهولا،باعطفيحدوولا.،ممهيتنازعلا،العابث،الصن

ا*واقع،عالمفيحوادثهاممجربمهوقعة،لهاش!يولاومولىةلهمعئىلأادويسا؟اائكيرافكلراناكررزلتمالهدا.جمجمتهافانم:هزعب.

مطهرهاالثامرجرروالتيالطبيعةوسرحها،وانقمرمالئيابطاتمتجاوزاويطرلكرهيلتبيالذيالمفكرالمثقفالشاعرهو.جمصإر!ة

السحركط؟ثمني!هسغلالموضو!الاماتلميالىبينفذ،ءطدقاعميقاانفعالامضفعلا،حمولىه

..يرىلاماولى؟يةيسمعلاماوسماع،يلمس

ه!ن!ومخرا!

ابذيالقارجمهانلناتر!اذانزارهلىنتجنىكراناةلوبعدالفكردسشوليةضياء

واللاواً!يةوالمستحيلالخرافةب!جوابدايشعر،دواويخئهيتلومفرةفجبعةيفجعالقبيلهذامننزارشعرعلىيقبلومن

فيرالجنالريحبسضنوالريقراًبه.فيهايشعرالذي،وامرعنىالفبى،(لمصب!قضيةعنتامشبهانعزالامنعزلانهلهيتحققاذ

وقفرغالممكنوغير؟لمكنبينالحعودتئسمحيث،وليفةليلةالفور!ت،النفسشعلةفيهانطفات،مصنوعمبتدعبمصيرمنهاغتاقن

يحنى*شمانيعود!،المنحىخثودوتتحل،م!لو+لهامن*ثاءاهـةراضي،بعاوملاهيامجئوباالانسانفيه،با،الحياةحركةفيه

الصورمن؟ألعبيبالثريطلئ!يانىبل*شياهمعانيباستنباط.الو؟قععالسمفيقدميهتاكلألتبمالح!ةبنارشاعرءبهر،كاذب

خواررمنطارقةواهي؟.المنعمشةحدهفنهأممتنسكيالنيالخارقةعالسممشكدوناله؟نزاربهيلوذينفكلاالليالعالمهووما

الهديانهبهااشقط،لسحرية4وا!انيسوكخواتموالعفاريتالجنصروبهويزيف،الفكرمسزوليةفيهكضيعهالم،النجوم

بدهوههاوامابة،ئركهاوجمعو!عطيمهاالنجوماطظءعنفتحدف*بياتفيرايناكماوالمستحيلالوهمعالملانه،ؤالمعانل!التجربة

مضة؟منفيرفيوسكبها:التالية*بياتفيفرىوكما،السابقة

نجمبكلالضوءنقطرورمنامعياللعبسالتني

ا16ً-91-36:ص"الاداًبداوءطبعة.رانت(113ابخلوهـبمناظريكفيالنجومزرهت

-69-15-؟7-ه.:ص"الاداًبداًرء:عدطفولة(ا؟ل

115س11209ص-س-ماً()2
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واحلامياشوافيتلفحوانعاسهمخعومالليلادنجومنوالرهنالمصابفةالابيانتىولىذبماالقار!عيكعفلمواذا

ايامياكفانحاملةزفوة..زفرة...حولىتمردواوينهمنماشاءقصفحالىفهعد،نزارشعرشيافيبهالهتالتي

،بانالر؟ياعبر،اوهمه(ريبشعرفيابوجودفيالتوغلانترىانتالنجومثررا!لهيتييحتي،صفحاقامنمحفحةكليتقنيلنعينهطن

يهمكفنالى،توا،تنجول،بهتمرانفاللعظةاي،الليلانفاسالسماء.صفحةعنمنعكسةديوانهصفحةفكان،منهاويتطارريتلمع

.الموتالىجديدةخطوةأي،كفنهيتمرلحظةفكل.عمرهيدثرباتالابيطتبعضيليلهءفماابتلتنني،دلكعناهالقالمحياكنىولكي

الاعمىالذ!ذلكمنالوجوداسرارلفهمالعميقالنفاذهذافاينالحديثالعلمسففلناتظهر،سابقاقامعجمممتاذ!التيالفعية

نزادا!تطاعفهل.النفساحوالبينالبصريةللروابطالمتعثروالتلمسالمعاصرونالعلماءبتيفبينما!نزارلثسعربالنسبةالمزريوتاخرء

ا!ننطاعهلألوجودظواهرمنظلارةايةقيالى،هصايدخلانالفمنيةشعراءمئواتباعهنزاداننرى،القمردائرةالىلىجلبانظذ

وسطعتالقوماالاشباءبالواناغويلقدأ*شياءمعنيلنايجلوانوقد،طويلذمنمنذالمستح!لةائرةالإتلكالىنففواقدوالافتراض

ولالالبيناتيالمهمولةوالاضواءالنفسيةالالوانعنمتجاوزا،منها-وهل!ماواطفا؟هاالنجوماضاتوارهقهملنبمنجممنالتنقلانهكم

الشعريةالتجربةخصالنيالرومنسيالزمنذلكانقضىلقد.تشاهد:وبنا؟ما

المراهق،العاطفيالانثيالهمتمدا،الطبيعيةالمظاهرمنالضالةشديدبعم!النجمجنينةفيهن!الروالميجناالرصدبفرنااما

.وانمثحوبالسقمالشديدةوالإشهالاتطوفاقهافيالانجمدلىمنتستعبدنيالعينئفصة

رومنسيةنجوممستقبليرسمتوبالدسارجوخنيالنجمفودنصبت

الممتمالاسورخصلاتفيثربهافعتقدكنجمة

دوبام!سيةلافتقدتلتيمنث!هدمالالتهاهدلا!هانحوفيتمانألمجوم،العستالالمالعلبالانبمتهزأكمارةجنبهالىركزتوكيف

..."مزهر،سشهبطريقعلىانجمفانفرت
:يقولفالشاعر.اتداوللكرة)15(يرةفمهاكياور!مالىيعيوجائععنالا!رالىمفركة

عنقلهماغيريوللتطلعبيدجميامسكتهاحرةنجمةكم،الذدلفيذكرتكما"السممراءليقالت"منمجزوءةالابيافمذه

بم!رقنبالالم!ش!عدطنبةفيذحمهلحم!ةنتئقيمننزاءابانمشيرة،جهةكلنجيبهاوتزوقتبالهـنجوآترصمتوقد

..الكواكببئالتنقليسهلمنمما،الغدشاعرشكدوبئ،سيكون

المزنرةالملنفةبهذءتعتفيكيفااًلنجوآعلممنجنينةفيوالميجناالرع!ديبنرانوحبيبتهالثا!ننمرنحئفها

علىالنجوئملمغرمخدمف!ييطفولعبيبثعكلت!طعيالهائلةالارجوحةتلكالىونتطلع،النجومطوفانوشهد،النجم

عرس)16(وشاحالصياحلكوصغتيم!نيعلىالنجوملك-لتبعدلاجىىمطذلكالىوماالكو!فىفىالشاعربهايخنرجحاًنتي

تحقق،السابقةالابياتنجومالي*بياتهد.نجوماضفتاذاةأنت.اليهالاشالةفيبالاضافة

وعض،نزاريعمر،مراهق،رومنسي،غينبموهميعالماجميفياثثابتعةتجربة

والتجربة،الر؟ياشمراءببنالفرلىلكوتبيئ،ويعبرينقلماظعرايةالتيالصورمننبذعلي،الابياتتلكبئفيمانمثرانناشكلا

اًلطريفة،المموهةاللفظة.نرصدالالديهمهملاالذفيوالمعنىالعوروشعراءفييامايميتلهاالشاعرممرارانالا،النفسيةالومضةمنلاتخلو

وا،وخطوطوالوانالفاظصناعةالشعرفكان،المعبادةبسكبوالتافقالاحدادالخاويةالتقليديةالصورزحمةفيهليهويعفى،ويضمن

.نحراًندونالابصارتغلبالتبمالمبرفعةالفسيفساءمنجداركأنهالرومني،الحلمبذلكنفسياايحاءتوحيالنجمفجنينة.الملامحالمنكرة

دجنهالذكباالنجملنظةانويقيش.النفسشعلةتذكياو،انعقولغيرالنجو*جمالمعاليعيدجمالهيخنوحدحتيالوءمبهيتطاولالفي.

يتوسلونالذينالشعراءولسايرلهشعاداًتكوناًنيمكئ،واستعبد.نزارهيفكانها،الاخرىالفلكيةالب!وربنيتفتفيالصورةه!.مثلان

لسحرهم.بهايرقونكتعاويذ،الفلببةوالالفا!الغامضةبالاشاراتعل!تضيقغندماالشاعربهايتنضيالتيالطفرةمظاهرمنمظهراًيضما

المخادحالسرابذات،الزئنقيةالالفاظتلكالىتنتمياللفطةفهذءاولي!.تامشبهجفافانفسهوتجف،خيالهعيناوتندمرالنظمحجل

.ولاالنفسوفهرواًلتجالدالتعبيرمسئوليةالشاعركاهلعنترفعالتيميرفطرحتى،النجمعدافيماالشعريةلابعاداعلىينطويمظهرالوجودفي

يقبفيالنني،الخرانجبةالنجومتلكعنبالحديثبعداطيلاناوديستحيلبل.يد!عبيكادفريبقيهبهريتقيداقئامايلتزمهاننزار

الموكبهذاالقاركيءالىاسوروانما،كالحبادطبهاويلهونزارعليهامينزالىتجربةبانذلكلنايوحياولا.منهويتحرريفكهانمليه

الشاء-راصطاهـهاالتيالطالعالسينة،المنكودةالنجومهذءمنالاخيرالث!اعر؟نفسيةعبروتطورءالزمنحركةمنلافف!د،متجمدهثابتةتيربة

السحرية:صور.قماقمفيوسجنها،الرحينةالسمماءمنمظاهرءتتغيرالذياومظاهرءلاشغوالذيالمستقرالثابتالوجوفياق

عببسعبيريمنعليهاالانجمةفلا،قالماوقالاما.الموضوعيالملىالوجودهويةالاب!السببيةناموسضمنفق

زهـرعنتسالنيزصرانجوميفيهمابعثرتاناوانما،التطورواضحا؟كابتبأموسمرتبطالسفهوالقيالوجود

المنحدرفبمالنجماتشهقةمضعفهاالربىمنثورنحنتبدلاويبكل،بتنيرهايتغير،النفسباحوالنفسياارقباطايرقبط

قمرأفيشرفةاو،قمراتعبحيلماذميل!،اذاضلمضاعفاتبينتوحدالتيالسقةالمحلوليةتلكبتأيرعجيبا!عن!ا

النجوماًلوففرطتال!وميحضئوامسشديدة،الانفعالمادفةنفسيةلصةكلان.الطبيعةومظاهرالئفس

السلةخاطرفيالنجماتونحشر0العاطفي،ا*نيمنطقهاخلمنيتولد،جديدعالمشبهتبدعالي!قين

انهمارعليوللنجيماتخكةطفرتاما،للشرلىعنيعجزانهعلىيدلنانزارشعرفيوتحولاتهاالطبيعةئبمتولعل

وطنيمنانجمةسوسنمناحزمةفيالم!سةالطبيعيةبا!اهرفيتوسل،للوجودالخاصةالر؟ياارتياد

محزققمرمن،المثرىكروممنلىينتقيمنتشبيهاويرهقهبهيتهاوللايبرعالنيالنجموبخامةالشعرتقليد

متحفاعندكههظن!ليدخلتنجمةكمشعريةدموزاتحتضئالوجودكلوامرفىظاهرةكلان.وتصورا

حساببلاالنجومللليلووهبتنجبر،الرموذتلكفلبالىيليالمبنكلالمضدوالشا!ر.احشائافي

تطوفنينزلتنجماتهافقاواشكربم!+ش!يني:مظهراديبقولفينرىكما،ا!انيمنوابتفلماهرمبترديدمكنف

انزرعيعيوناصباحوعلىوولىانجمحقيبةطيوكي-115-0.1-66-؟6ةس،المعراءليقالمت)15(

092-171-.11-06-48-42:نهدطفولة(16)اً.7-.16-اًا.6
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الهوميرليعأثهلأنألمسبتحيقزوةبذنكبلعانشا!ران!حسننرل!أتعبولمالجرجيتعبلمسلنيفيالنجماتاكوم

تمتدلا،العينفيروزةنصففيلهايقومالغفارحلة.4لهحدلادونيفوقفتمحبتيالنجوماهبورايتني

نهايؤء:دونالفيةانهابل،سنةاواسبوعاالنجوآوتولدالمساءيختبيءتحتهاحسنخيمة

زورقييصلولماصلولممبحرواتعامالفمن)17(تقنعيانتما...تقنعيلاانجماوامضغيشموساكلي

ئرتاذ،اضلاعمنالهتنقيضفريبعالمفينزاربنايخطر،هكداقصائد"الاخيرقبلقىالىديوانمنمجزوءةالابياتهذءانترئانت

الفيروزةنصفوان،مستهلهافيبعدؤميطمالفتدومالرحلةانفالت"لواويئمنممزوءةقنلهاالتيالإلياتكانتكما"قنانينزاًرمن

طافيا.ويلبثالدنيايغرقنجومبدتولقد."لياًنت"و،"نهدطفولة"و،"السمراءلي

هذهنثدانيرمكناننيالواًفعيةالمنطقيهالامراسهيفاينوبعدعنواننرفيهوالعبثللهوجديدةالاليبحنقتوفدالبمبياتهذه

بها،يشيباننزاراًرادالى،المسكينةالمراًةتلكحمقةالىاًلصودخاطرفيتكوماوتحثرالاناصبحتانهااذ،وممازحتهالقارلمح!

تينكتلامسهاا!فااوبلاصيعالطوفانيةالقصرةتلكبحدفتهافاناظ.الشاعرمنقوتطود،السلة

بيتمئذالراك!نكأالعاتميمفئلسمولبيتلولتيولملحميتينلان!الل!ىتيةاًلمعالسفتين.الانجمومضعالشموسكل

بالخرافةأالحقيقةترتبطكماالا،بنالايرتبطفقراءمنفقبرالىتحولوقدالشاعرفرى،الاخيرالبيتفياما

.ار!نرط!ةتمضغويجعلها،الشموسيطعم،الغيبعمالقةمنماردالىاوالهند

الانجم:

فييضكرر،ايضا،نراء،الطبيعيةبالنجومعبثهفينزارتيروكماتقنعيانانتما،لالقنسانجماوامضغيشموساكلي

نامنلايمثنناالذكيالغلوحيلمستنفمدغيرالعيونعبررحلنهوعفبناعفيويس!م!رء.وعننفسهعنالشاعريعبرالصورمذءابمثل

بينالحموداًمحتحيث،الاقراضيةالياذتهبهنصفلتعبيرنهتدينبا،منهنجعلاننريدالنبمالشاعرهواهذا*.والفكرالكلمةحضارة

فينفسهمع،قبلا،تنارىفكما.والخارد!لممكنوالسماءالارضالنبىذلكهوانسانفاي؟.ومطاهمتالاشواقناوقائدا،لعرنا

انىوالشادعشارحالىالرصعفحولاذ،سصدومعانيمعانيهتخطييأكلانالالههمولا،افن!زيالشاحبالمصرهذاجمجمةعلىيقف

فيتاخذالعيونفيرحلتهانايضانرى،سماءالىواًلمدينة،مدينةأوالخداعالوهمنجومويمضغالخرافةشمولبى

فياًلالفيةالرحلةتبثوحننى،الزمنفلبفيقهقرى،واـلامتداداـلطوكويصنحيتحردانلايمكنالعربيالشعراناًقولانفكلافانني،لتا

بالنسبةالرصيفتزرربداكمايسميرة،عاديةوكأنها،الفيروزةنصفالعوروتلك،الخرافيالغلوهذامنيتطهرانبمد.ألا،مثقفاجدياشعرا

والراكب:الشموسلأكلاظافرهبا!احبالوجود،مننئباالوهميةمتحمتااًلجروالارواحكلالمعناًلمنقولة

الحبوعلياًدسوفيهمرفامناماطالترحلتيايةفعن.جنور.وتخصبتنموحيث،الحياةترابفيوضنىوارهافى

الاعصرحبل،البدءبدءقبلكنتهماانا،عيناكاًنا.نمضغويجعلهاالشموسانملتهيطعمفيما،نزاريعبرقضيةاوعاطفة

خطوةوكأنهاالاناغدت،!وعتناقدكانتاًلتيالسابقةفالرحلة،امرأةليست،فصائدءوامراة،اللاقضيةهينزارفضيةاًنأالنجوم

الاننراءإننصتمولا.اًلاعصرخضمفيتائهةلحظةاو،قصيرة.،واللامعقولالفراغعالمفيوتتطاول.نتمطى،مطلمةكثيفةفكرةهيواًنما

منذكانت،رائمكأالرحلةفنصبح،وبداينهنهايتهالزمنطرفييستقطبمشحيلةملحمةقلبفيضعرهكلالىنحيااننانشمرننفكلافاننا،لهذا

الابد.الىوتبقىالازلالرصبفتزررءنحدلثهفيذلكراينا.النفسيلليقينفيهاانعكاسلا

!اسفنبم،ابومبعدلابراجهلهاكنتالرياحهذيفيايضاونراه،بالنجوموعيثهلهوءفيناهرا!،والمدينةومهاجرة

الزمنبئخومرفا-ثفيصاريتيترسلماذا،خجلاتداعيامحتمادفي،بودليراثريقتفيحيث،اًلحبيبةلعينوصفه

قوله:اويرحلكانفبودلير.العينتستثيرهاالتبماًلبعيدةوالنداءاًتطالنفسي

ل!ونمنازلعلىالمبحريناولانا0والاثرعةبالسقن،ملاىوشواطيءبعيدةجؤرالى،دوفالجانشعرعبر

النمكونصمرتجرحصواريغنتيوماًنابحرفجعل،نزارالىمنهوانحمر،سعيدالتدا!يهذااكتسبولقد

ينشدونوبحارنيسكرلىوالفلكتسا،لفخي!الفيتحدثانالحبينة!ينا.وانتهاءرسوثون،حبيبتهبعيني

بونهذانبحرلحونمنابدافي:النجوموبينوالمدينةالشارعفيمرورهايحدثهماكانالشاعر

عيونعبررحاةفننوالابدالاذليحتضننراه*بياتهذهففيالفستقيالشفقهذايسعلملاتغلقي..العينينزيتية

:يقولكانالئيزهيرويحفيا.حبينتهتغرقوهمالرنيااغرقتفيروزةنصففيرحلتنا

م!ددنصيمهونشدمملايقالدمثمعريفتقدبربلموننمتدذكيئدبموياوو!لحاجمل-الس!حرياًلخانم

مسئوليةمنلانعتاقهرمزبالنجومعبثههو،العيونفينزارابحارانطفرفيانالشاعرعتمفما؟تقريرينقلهو،العينفيروزةنصفان

الذينالالايحلقهاافتراضيةتجربةالىوانصرافه،الانسانيةالتجربةميغرفى"اندون،الشيا3يغرق"الفيروزةنصفجعلاذ،الثانياًلشطر

صادفىوجدانيبغةدون،للنظمالنظمانه.المستحيلجنسكنتهمفيهينعدمالذكطالاسلوبذلكمستعيدا،نفسهنزادتداصل!ولقد

.دؤبدوم،للصورةوالتصويراستحالةمنميابفير،والنتيجةالسبببينفيما،المنطقيالتالور

ولاطونالتميمميمم.لاينفكلأالنيمالعجيبالسحريالخاتمذلكيستعيدهوفها.ماصزعمه

...العينفيروزةنصفشئالخاتمهذااتخذوقد،وعوالمهصورهيهيبترع

باسلوبجديدمنسعيدمعنزاريلتقبمان،ذلكبعد،مجبولاعلىنوحكسفينةنقفالتي،اًلفيرونرةتلكطبيعةتكوناًنيمكنفما

نروةالىبالمغا،الظوالىالنزوعيتكاملحيث،والا!فىالتعميمقوةمنبلغتطوفانيةفيروشةشكلونانها!اغرقتهالنكيالعالمحطام

ونقل،نفسياتجيراالموضوءتفجيرعننزاريعجزانفبمد.الثروة0اليهابالنسبةعادياحد"ثاالرعيفتزررجعلما،والخارفةاًلسحر

الخارجيتيالصورةمعالداخليةالتجربةفيهتتعاللتفصيليانقلاالتجزبة؟النجومومضغالشموساكلالاالغلوطيفرةفيمايعاديا،ئمةفليس

فكرلاتاكيداالاشياءيؤكدالنكبالايجاذمننوعالىمباشرةيخطفنراء-كا

-:التاليةالابياتفيذلكنرى.نفسياايحاءبهيوحيممااكر،لفظيا.3-،2-91-16--اع:ص:نزاهـقمنا،نيمنقصاند(17)

الهدىنهدبميؤحن،تخافينهالضياعاينفراعكفييمياع2-3؟ا-.12-301-89-67-56-55-6؟-،ه
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3جتز(نمااتيالتاليةواتفصيمة.سعيدمنكتباليلىشقكماالبماللىماو(جمل،في.الطيوبما.ؤهطش

فاتوكألد.اهنشعرعنبكاملهامقولة،السابقالبيتمنهايداتلجوسسوىلئعقاوانا،جرحيجرعفيدابعري

سدعهفصيدتهفي،طرادمصحمالىعقمقتبسة"هيممايولمهضيتنرمكمنرطنفادهيعتكديغهاتاريخوثعت

الىتق!م!نتصلحمديةعلىبالعثورحررتهعنفيهايتحم!التيالمندقفانثالوااببرونالوفالندالي

والصور*سلوبمنفض!الموضوحافارنزاراانونرى.حبيبته*ساطيرامسدروك!!هيبحمركهاايامااللهسقي*

صماحبهو.ميشاللاقالميهالسموفييوفقانلوتميشالعنالعطاءاربعطاءربعكحطانت..مينيكمفوات

:ميشاليقول.لهامقلداالانزاروليس،الاعيلالتجربهتأليف!الطنونهنونبوداحب!

)16(الصيغبنبولىمار!كنتمبارحيؤمق.*لحادنهديكمن!،انثهانككلصركينومتا

اقثزيبى!ثو،عيم!يوآوصدفتا!عصرقبل،البموبدءقبلكنتهمااتهينهانا

والياسمينا!ردامسلزنمه"لتستقبلكتمدئراعطزنقطةاصغرعؤ"

جوهرىبضنةلعلغولاقشعتمااوللتاميعادوالففسقيةالظلبظللنا

الفعبمننمنيقةقوفيولافيمامغملمكلصليمخم!بكمهاياالروعةلوهةيا

!بالزفمرصعلولومنهقدو!جراحفللجراحويثوروافعهنهدويك!ر

العنبقلبمنالمشترءلعنقك(18)المصباعمات.مماويستلقيالموتهـسوى

الخمروتفاحبالش!سالممعووريغاليالنياللفطبترارالتاثيرأفىيميلالشامرانترىانت

عشتروتمنزكرصندلهنمعنفيالتاديخوظريخالجرحوجرح،الجمالواجملالهمىههمي.بالفلو

النبمبخيو!مجمولصنحقصفةاسطاءومطاءالربيعوربيعا!ساطرواسجراسخاندخانعنفض!

مالياقوتاخضربفيروزومطرزوروعةالظلوظل*صنرواسغرالبدءبمهمنناهيكالطنوتوظنون

زمردبهيمنهاوحدفبنيكلوامدكواسلوبلمننىمفتلفةالفاظ،جميعا،مذءبمنالموتوموتالروهة

...الحفيننالطرايالاجريكييلبقتعمقعنلعجزهاللفظبمكداريؤثراشيلنمانىاالغلوفيهيمتد،وا!د

عي!ما:يومقصيدةفينزارويقولالشاعرنفسضعفه!تكلالمطقلةواسمياتالتجريماتفهذه.الممنى

الاحدهيبمتقولترتمديممامنبطافةولقد.الهاربةالنفسيةالسلهلىتقنضالتيالصودعنابتداءر!جزء

*حديهلاذاافدثيءبايوصوبةالتمميموس!ولةالتجربةسرابعقحديثهفياووميابنابدح

اقلد!لاهيهاتبباقةبخاقم:المغنيةيحيدوصفه.فيقالاذالتحديد

اتتنيوماذاكيفيدلنيمناليسالتحديدويصعبطرا*شياءاجملانهاالقوليسهل

لأسولنمناحزمةاًلملحنليومهالكن،الجمالواجملالهدىبهمبمالقولالسهلمنانه،بلى

لهااهديموطنيفيمقيمةانجعةالتيوالر؟ىالصورابتداءفيافي،الشعوبهذاتحديدفيالصعوبة

افلهاهاالله،فالتعميم.الفكرجم!با"قهوليس،النفسيةبحققتهنشعرتجملئا

م.العبقغريبحقامحترلىذقرمنالمشرركروممنلىينتقيمنالحماسيالتجريدمننوعانه،الفكرذبدتقنض،بدائيةوسيلةهو

اسهامااللهلهاغدااحملهاتغصبهلاالذكطالفكربميالهوسبتاثريعحهمايعلن"لنبهيالخطابي

لنهدهارافعةجميعافصلتهاوالزمردوالدراًلفرقدبيديلؤ.الاشياءروحوتلمسصور،الىالعواطفترجمةعلىالقالرةالثقافة

لزنمما.ومحبسها.المناملالحضرجمماالفكروليدولشيارمريعاًلانفعالىالفكروليدفهو

السعرلعايغلعر!لياًذلارفقلتعلىلسالطل.مالحقيقمةاذددكههلى-واىلعديععريمكن*حريهيوجوه

والعبثوتنميقها.المعانيقيليدكلغوجمياتياللمنيةهذ.منلعردبالشعراءنزادتاثرممىاظهارالى!نصرفتالمقامضيقولو!

لا.اًلند!حدودظرج،بظينتهاانهلىتضقولقد.عليهسيدشعرطغياناكلرتكما،خرين81

الحاويايليااخر.لثطعراخرىبفصيمهتذكرنالاشعرهفيقصي!ةملىنعثرقدما

،طرادوميثسالنخلةوامينريشةابيوعمرشبكةابيوبخامة

منظومسةالقصيدةهذه"نالىأألقاركطءيتنبهانأدجو)91(ايضالنابداوربما.وبريفيروبودل!جرالديبولالىب!ضافة

للبنأنية.1بالعاميةالخ!بيولفتالرهفيبماكما،*هميةضنيليبشمراءيتالرانه

*ء*?أ*?**??*ءبر?**بر**بر*برءبربر**?*ءبربر:يقودبحيث"لىانتلاقصانداحدىفي اعترلىولامنهااععكفمتىالى

الصلففيابى،الظنفيال!مةوارسم

حداقرياانتظزواءنزارشعرمصا!صبتعهادللاطالةمجال،لمة،يكنلمولئن

..يقول.للاخرينتقليدءبهاسفرالتيجمياتبعضذكرمنبدلافانه

!"العألممةالعواًئزدسسلة:الغزلدفترفينخدةامن
...نعمقالتمرءكماًحبهاالشفاهان

:نزارويترل

الياقوتعفيقهافورينهاراحبهاالصابراتالشفاهاق

:صدرتالتييلاجئبيةلرو؟ينثتاالوع،العبارةعيغةخى،امئعناستنالقفينزاراسرفودقد

العشرينالقرنفي575.17.1(،ص.،المممراهديتالتاً()8

-،1-77:نهد-طغوليةاًا!ه78--3157-:صفي"قت

4"مي"،،،،،"،،،،،،،،**"،مي!ى،**،*"،،،*ميم!.601-2؟-.2:فحعائد
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أا...سردابكانهمدينتيفيالليل.0ثم!-*********-******-**-3*.الالمروعةغيرشيئاعينيكفيلان

أافياخوضانوانظرت.مطرقت؟ء"صمو؟قن!اع.بلا...عاريأ..نبيلاشيئا

!..خلالحددضبالاب..فا.:؟ولي!؟حدم:كأنه..صامتماحزينا..وعدا

..-ر.!م!نشسىمم!صسبر...الوداعبثقلناءتامقلتينلان

الشفقكصفر".آلىصمامنتمقحزباعبروفي!انفسبمفيالقائمالمعنى:آسالى)"..ذليلتينفارتختا

..لللشا!..تحلم،كعانس،عاولة؟كنبتالنيالمد!ة:دعشقالى.تار04..ذراعوانثنت
...ء..(و..يحي"ى..قدم.واطرقتمغلولة..با.رده

..مشقدفي4!ه!هلهكلكل!هكلى4لسطورا؟حههيميطلا"لها"هدءستدرتفا...فالكأت.../نظرت
...عارلاء

..غر!قدالعيونصمتفىللعار..طا.ئرييا..طائرييا..للضياح

..دمتتسق.فيطو-فت!تنفض..تسوخدمىفيخطاك...العدمكأنها..تساقطتولفطة"

..فيروزتينعنبحثتة.الاعان.عيونمنقرات"ماكلعينيكفيلان

ال!سرابفياغيبانكدتو..افدزج.فيخطاكقعوقمم.منصعدت.،وكل

...يدينالىمتكئأ.؟وطرقتان...وطرقةظنونتتابعتغوريهمافيلان

،الصغيرموجهكأطل،كومضةالكبير.جبدارييا..الصغيربابييا...بالسأمالطريقواتشح

...كالشهاب...بالوهج!الطريقتألق..السنيناطالع-هاهنا-أظلء

!..وغاب،برهةأطل..يدانبهوةمنواشرقت!..الندممخافة..وأنطوى

*،..بالحهـنان.فديتان**

.الغروبعندهانرودكنا،لحظةفبى..طائرييا..طائرييا..قديستي

جنازهفيالحزينالصمتولعبرم..هاختلجباعماقيشيء..دميفيالندقي،صوتكزالما

...المساء.شرفتانالصدرفهيتفتحت..واحتمي..اضقه..اثيريأشيئا

..القلوبحكايةمنهاربينقلبيندمعتينالصغارأفراحناوانسكبتغديفيتصب..اياميتدقرناته

...العراءفي،ضا"ئعين،وتائهين..الكبرعزاءنايا،الصغيرافرحنايا.القرار..دافىءنبعاعماقمنتدفق

واستدير.تحدثيننيالتياللحظةفي..وطار.ساعةاضاءالذيوهمنا؟..وطار.هنيهةضمنيبالامس

الوثيره!مسكخلفالجناحلادفىء..المريرالاسىجوانبتهدمتبة.واستدار.إلمحاخافقيفرف

أطيمننيكأالنهلرملأذنم.وارتفعت..باليدالنداءالمسىءوكدت

.معبداي،فحيروزتىيا،عينالمك"..نهالكلورقوا...الحلمواتسع..النهارمطلعحديثاللميلاودعو

..عمريعمقيهمافيقرلت..البعيد.فيمالاجراسودوت..فيدمييزالء،ألرطيبوهمسك

اساي.فيهاافرغت"وقصة...وطرقتان...".وطرقة..موعدبالفصنحنا"هتاريخشلال

..يجري،-نموريهمافيينثال..جديد.منيدق..بأعماقىشيءناعم،السحمتبريء،طفولياشيئا

...خطايطويلاضلتطلئرييا،*..الازار:

رؤاياالىاونقمادفتالار!ع311..دمشقفيطوفت/..يزللمامنوا!زو
(..فيروزتبن.عنففحت!)..صغار.نزلولم

الصخرذلكفي!منقوشة..تحترقتكادالتيالاءينفي..مقلتهيهامامتعريناكم!يا

رؤائيغطيأثيريادفقأ...والارق.السموادهالاتوخلفراحتيهفيمنادهومسحنلبكيناكميا

صدريفيالاحزانوينفض.ءرة"ومرزين،الوجوهفيكلنجتطو..عايه.ارحناهثموهمناحهـكللمنالأياكم

يهداى.اللياليخلفمنتمتد..عينكل!عبرتاصغيتكم..الهمسمالنبيلهذا

فجريفيالاشواقلتطلق..دهـمقفيلاشيء...اليهوجهـدمن

إ"قلتاىتصر.همالمعشاك!........!.. -(ودلىالتطارالامولديودعحطاهفيعرو!

"..فكريفيمالوهموضجالاإءتختنقالشفاهءاىتزللمواغنيإت،،1غديفيالحياةودفقة

نكأتالتياللحظةفي،اًنا(هذلارلئ.تقوللاشماء"وجبهةمساءذات

..:الغروبعهـندها..واحترق..اضاءرخامهابة...دقتينالبعيدسمعيدقحين

..القدمموطىءنفسىفياعرقيبلالزوجةفيتغيبالتئنمدينىهامس،القلبمستطاو،حمييأطفلا

...دمعتينمالثقالغيومهتحدرتاالهضا"بيناطحعاشقحضنفي...اليدين

الطلمهواج!ميوارتفعت1(0..والقمم...النغماذكرء،السلاماذكرزلتما

اليدين.فياللقاءوارتعاشة،.وانتالافقيغمر..البعيدالمدىويغمر.العدم.نتجنفضني،تشيلنيولفظة

..حلمكأنهامزق.كأنهالهيبةبصفرة..القممعلىوموطنا

جنازةوامتدىت،الماءتساقطعاىوارتفماقه..الهضابعلىبيت"...-لماكلنها.."نديةوواحة

...الشحوب..انسمح!ابلاع..وطار...هنيهةضمنيبالامس

....الهروبغيرنييبقلمواليباب.السهوبتغمرخضرا?"وموجةالهـنهاراعانقانوكدت..عينبمادرت!

تونفاروقادقاهرة...الحدقفيتغيبولوعةكانهاجدار..بينناالطريقمفانسد"ت
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"ول!م!ه"""ء"**ور"*"*لأمم!**"**نر**"*"""""،"ء"""!"ول

أ،ذمىطضيلابشرفغشح!مم"!يرعضىممة

لرملم

؟

غضظصقئئر-مح!ربنبمبم

بر*يههيم!يه!بم!به!بههي!به!به!به!بم!!ي!ي!بر*به!!برء،كلأ"*!همه!يي"،،*"،،"له"للا!ه

مدارانيامينالحاجالىينظرومو.الابتساميتابعحنونسليموكانوابوه،العلمبخدمةمداراتياحمدفيهاًلتحقالنيالاولاليوم!منذ

وهكذا..؟وبأبنه.0بنفسهالرجلهذااغداداكثرما:نفسهمحدثايسال،بحلبالمقامبابحيفيالفوفانيالمدارماخب،امينال!اًج

وخصوعا،ومغرورادعيا..امينالحاجيعتبرون،اًلناسمنحيرونكانبملارس..اًحمدشاهدتمهل":صناحكلالمداًربابعلىزبائنه

واجههفاذا،العلمبخ!دمةاحمدابنهالتحافىاعقبتالتيالايامتلكفيمنهملكليزنانبعدالخشنبصوتهبهميهتفثم"؟المعسكرية

انهثم،-ىتجفواخذوجههاصفر،التاسهؤلاءباقوالاصحابهاحدماعندكم..عليكمياعيني":الابيضالنشامنارطالتلاثةاورطلين

غاضيما:يحدثهبمنيصيحانمنلابد.نوددبضربةاكتافهمع!لىبيدهويهوبما"؟.اًحمدف!باين...خبر

.امامك.ابنائهممنثلاثئيساوجميوابني0جميعا.من!قااكررجلانا-"!.عليكم..يايخ!":برددوهولطيفة

اكسراستطعانوانااحمدمثلشبابعشرةمنهاليهات..كلهاحلبالحارةاولادمنيصادفهمنكلإتالياليوم!ييسألاًخذانهثم

بة0اًسرائيلجبثى..بهم.احمذ.منكمدأىمن":النرجيلةيدخنالمقهىنحوالمرارمننازلوهو

ساعاتعدةصاقاليجلسا!قهىالىويعوديهدأماكانسرعانولكنهبل،ومعتزميتموهواًلسوالهذاًيلقيكان".؟0العسكريةبملابس

حزيناينموحنىالممنزلالىالعودةوقتيا.ىانفما،نرجيلتهيدخنانجوهورأيت!هل))..التحدجميمننتيءوفيالاحيانبعضفيمتكبر،هو

يديرالمخشنيالبابامامووقفالييتالىموجهامانهض.فاذاومهموما.فىاه؟"وكيف"ةء!نسانلومن".؟.نراهاين":لهفائلهمن"؟احمد

نفسهعلىتطغىمفاجنةب!بةشعر..الكبيرالنحاسيالمفتاحالقفلفيالكبيروجههملءيبتسموهومرةكلفييجيبانمنلابدوكان

..!بكية!دبةرابرفوقيىلهالليللشهر،ا!تيقالانةيفكرواخذكيفولا..احمدتروناًينتعرفونالا..شيطانكمبقلبالعمى-

انه:فورالهويخطر..الرجيمالشيطانمنباللهيستعيذذلكعندوكانان..ياجماعةتعرفونالا.؟.خبرمالحندكم..الممى.نجاًحمدترون

اهلالىالمرةاد!هوةرر!لىيمادحارةفي"اوضة"اهمصاحبوهوالجيشفياًنظروا..ةعيونلكماليس..!الجيشفيصاراًحمدابني

..للضيوف،عاماثلاثينمنذالحيفيمنزلهفتحمنواكرم..آالمقاباب.!.النطراًللهاًعطاكملماذاانطروا..احمدابنيترون

سبعفيالثباباياممنذ"عكيد"واشجع،واضمالهاللهبنعممسنحا،انمرتفعبصوتولكنارةهذهنفسهيحدثوىئه،يستطردثم

...واًجهانعليه،انه..اسهلالمقامبابالكبيرالحيهذامنحاراتةالطريقفيواًلمالىةالمقهىروادجميعيسمعه

..يواجهانمن..المسلحينالرجالمنعدداكي..بالمصا..ولولائقةهيكم..اللهيا..العسريةبملابسشاه!دتموهانكملو-

..العلمخممةاًلىالذاهبابنهاعلىوبكائهابسوعهااحمد،امزوجنه!.0عليه

يستطيعفهو،الرجالبمواجهةيكونعندماانه..اليهيخيلكان:يهتفوهويضحككانسنبوبدون...ثم

عندمااًما..يهزمهماوامامهميسقطانالىمثةكانواولويقاتلهمان....بنطلوناًولقاس،الملابسإعطوهعندماشاهدتموهانكملو-

..ونجبن.ببطءيموتبانهيشعرفهو،احمدامزوجتهعويليسمعلكاينمن:الملازملهقالضبقبهواذااًلثانيفقاس..قصيربهواذا

..يموتبانهيشعر..النفسعندفهـاعاوقتالايبدون..وقهر!بقياسكملابس..عندنالشي..العرضوهذا..الطولهذا

واناة،.واصرار..بتمهل.0رقبتهعلىيشدغليظاحيلاكأن..خنقاالغليظةيدهيغربوهوالضحكفيينفجرانمنلهلابدكانوهنا

..انفاسهاخر،مقاومةايبدون،لهيكتمحتى:يصيحثم،امامهالممدودةساقهعلى

ابنهعنالمحارةاهليحرث،اسبوعينمناكثر،امينالحاجظلالحاجابنانه..اًبنيانهيعرفيكنلم..ا!زمهذامسكئ-

قد...انهوظنوا،اصحابهمنهتعبفلما،مساءصباح،احمد..!مداراتيامين

:ل!ميقولوهوصناحذاتالمقهىالىالييتمننزل،ايضاتعبيثهمتريوهوبهـ؟كرشريفللحاج-قولابتداخنىيومانمرانوما

..تعملهاالتيالاستعداداتعنايؤاعةفيسمفنمهل-:صياحكلوالفواكهالخضارعندهمن

001الإءبعيدللاحتفال..الحكومةورطلا..زيادةبطيختينلاشتريت...هنااحمدابنيكأنلو-

قنينة:حمدومقهىفييراهممنلكليقولاخذثمالله.جميعانأكلممااكثريأكلوحدءكانلقد..الخيارمنضافيا

لنتفرجوا،الجلاءعيدبمناليةغدبمدتنمبواانتنسوالا-.؟بالطعام..غدالهيأتوناينمن..الجيشفيعليهبساعدهم

تفوتكملاانيجب..الاستعراضفيالعسكرمعيمروهواحمدعلىقاعدين..المسنالليلياًلحارسحنونسليممعمساءكليسهرواخذ

كلمنواكبراهمالعلاءعيدفيالجيشلان،اًستعراض،الفرصةيتحدثانوهماالحارةمدخلفيالقتنمنكرسيينعلى

00استعراضفيتسهرلاندا!يفلا،افىذونيةفياحمدابنييعودعندماس

الذيالرادقوصففييبتدىءكان..احديجيبهانوقبلالظروجعلىاحديتجاسرفلن،للنومبيتكالىاذهب..الحراسة

:الاحتفالمكانفيمنصوباشاهده...بهمابضصاحاذا...الحارةفياحمدابنيوجودعند،للسمرقة

عمالعلىوتفرجت،الناعورةجسراًلىاليومنعنتلقد-...حراميمئة..كانواولوجميعاهربوا

اربعمثة،،/ثلائمئة..النملمثل..تقول..اللهيا..اًلبل!ديةبصوتاليهويهمس،بالابتسامابتداوقديراهعندمابعينهيغمزهثم

يشونوهم..طادطيق..طيقطالى..مطرقةبيدء،منهمواحدكل:منخفض

.0*ملامويعلقونالمسنفوينصبون،والعواميداًلضثعبالواحعندهافيكلهالليلستقضيمادمت..ثميراالاولادامتفرحوبذلك-

واللمه..يسعكماحزروا..المحلذلكاكبرماشاهدتملو..اللهيا.!.منالحراسلغيركماصارتخدمة..سركفياضحك..ايه..البيت
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جندياكانفن!ناألآستعزأضثيسنارمرةكمانه:لةؤخطروالبتئرب!!..أكر...ويمفن..خيزرأنكرسيانفديسعايه

وموةالموصلفيمرة..العراىالىواخنو.،العثمانيالجيشفي،عقلهفقدقدالرجلانالاهراولوفكروا،الخبرذلكمنهاًصحابه

..الس!كرعجمعيمشكانمانه..ذلكمنوبالرغم..بغممادفي:متعجعنيىلونهلهأخلوا

م!يخرهعنيميزه..الناسمناحدا؟نيشعران2ند.بةوحيداب!مةالتحاقهعلىيمضولمفيالاستعراضاحمديشترلركيف-

..جانبها!يس!ونكانواالذينالجنود..اسبوعنسولىالعلم

:باعتزازراًسه-سفعوهويجيبهمفكان
الناسيئابلهجمنلملانهذلكفيالسببان:لهضر

آ..اولا..السمكرهلىليتفرجواالطريقفييصطفون3كانواالذينلتعيم..!محاجالسكر،منغررههثل..اح!انتظنونهل-

انهمنبالر!مالجنودبقيةسلميغ،هنالراماوابلهكانلواذ..شءكلعلمتهانا،للت!ريبيحتاجلااحمدابني

.......ةمتعجباالشباباحدذلكعندويتله

فهملطارائ!ببجمنبحيتذلديحعب،وبيعطهمخيليلبمبيقفيىكماعلىيلبمبملحا!نبينشير..إ!احمداباياعلمته..انتس

ذلك..الاستعرافيجزدبئابنهوليةمنالحارةشنابمنعالني:!راليجيبالفرصةلهفتسنح

..بعينه..جندياالناس-سىحتىبدلا:الانلهاتفحكمااتاًياممنعس!كريانا..غرييعليومن..ملمتهانا..طبعاس

..جاويشبرتبةعرتحى،سنيناربععيسكريبقيت(سفربرلك)

حتىمعهم..اًبوه..يكونا!منبدلا..الاشعرافيفييمروهو..العسكريةتعرفوتلالأدكمشبابياعليكماسفبم

لىؤههذوامهالحاولةلاطفالفقطلصغأر.:اليهعندما.يربجنوهلهميتشاش!ه!ن:لهقائلايفنرضا!المستمعفىلاحدويخطر

ء..........احمداباياالقهيمالعلمغراليومعلم-

..السارحر!ي!علىوافدونوهملهميصعقون0.الكناروالاخوة:غاضباينفجركانذلكوعند

ابني"الىانظروا":مرةالاببلسان..صائحناليهمويخيرون.اًنا..المسمكرية..واباءكماجدادكمواعلماعلمكمانا-

يقف..-هوالؤحاًلطفلبلساندمرة..اًلد!عتخنقهوبصوتمن،..يوماخرمتىالحربفييوماولمنموقعةعث!رينحضرت

الكب!..الأخوبلسان"لابا0.شوفوا..لالا..هذا":اًءة
..ببرحسب.0قليلايهداثم..إ.العرالىبلاداخرخىالمسمكوفبلادداخل

الىلمفرز-!التيمرنلطرهده".ابينرنيءفيبسيلغ!ففسمكرييتممميمتنيمرلدجمي:وتبرمبضيق..ولكنفنمه!لاويقولى..عادته

......الاسشعراضيوم..اف!بوا..كلاميصروسترون-

"..الظروا..اليهالظروا..تمر...العسكرمن..صفاولفييو..احمدابنيوستاهدون

هدلجندكيافيوغ!لداكشرأححمديفكر.:اذلحارةللحجيشامررهموايمكيخكلولاكللادالفاالحارةاهلحزتكأنوكم.ةاخيرا..الاحتفاليوماتى

..الناعورةجسرعندالسرادىامامقعدماكرةبنناًمينالحاجلان

فلاالاخرونالناساما..الاسنعراضاثناجياجميبمونابطيرى،السجادويفرشونالاعلاميعلقونيوهماليلديةعمالعلىيتؤجوهو

------------------الاستعراضيوموكان..مريضاف!بسض0.اليمةبردنوبةاصابته

لزيارتهمرواالذينللشبابقال..حراكايستطيعلافراشهطريح

نقدية:ورقةيعطيهموهوالطلاءعيدصناح

حديثاصلرليرةوعثرينالخمسهذهواعطوءاحمدعلىلبمسلمؤاًس

..سورية

..:يقولوهواياهاواعطاهممرةالفراشمنتحتفأخرجيدهمدثم

ء،لمان!-ا..لهتقولوالا..ولكن..ايضاالصرةهذهاعطوهس

رومحتت!"ويظن،..ابدااماسيدخنلاوهو،سجايرفياان..عندي.
..التدخنعلىباعتيادءاعلملابراني

له:يقولونوهمالظهرحوانيمنهمقسمموعاد..فعبوافلما

"ص"..سوداوينعينينفيهمالار..الاستعراضفيابنهيشاهموالمبانهم

قلاللا..قلبهاعمادمنيضحكوهوشواًربهيبرموراًح،ساخرتين

لهم:

فيهواليس..تشاهروهلم..كيف،عليكمعينييا-

ليمشيالمسكرمعجرجلافكيف..بهخاصةبارود!وله،الجشى
اًلصوفياًلباسطعبدبقلملا..ا!رجيميخرج،ال!ءعيدفي..(المزيكة)فربعلى

..بالعقل..ولكن،معكماكنلمانا.بةجيداتنظروالم،انكمبد

ضربعلىيمشونوهم،المسكلمعيكونانمنبدلا،انهاعرف

الذيللفقيدرائعةقصائد..شب!يا.بةموجوداابنيكان..الفنروجادةفي(ا*يكة)

.ص!كشاه!وءلم..انكمولو

ورعرع!فيوحلهنسيجكانفيالتفكريمعنفراث4فيوهو،ذلكعندامينللحاجخطرثم

..مضيناًلشبابهؤلاءيكونان..يمكناله:الموضوعهلا

فيوجودهمنبالرغمأحمدشاصواقديكونوالاان..يمكن

*دابدار!.س375-.للى003الثمنمتشابهونه،..الجنودجميعاناذ..معلورونوهم..الاستعراض

..بمضمثلبعصهميلبسسن..الورودمثلشياب..جميعهم

يفرقانيمكنلا..بعضهمجانبالىالاستعراضفييسيرونو!ثنمعا

--صسسس..!ابدا..بينهـمالناس
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وشمل..مهنئأت.(ثوارجمهالمنازلابوانيوراءمنيزغرلنيادانهالون..اًننشابهينالجنودسوىلستعراض(لااثناءايشاهصراانيمكن

ايا3فيحنىبهلهعهدلافجاشفرح..فورا..كله..اليفيالجيش..اولادلهمليسلانه..الاخرينعنمنهمواًحدايميزواان

يصيح..المهفاجأةقيرعنهزالوقد،امئاًلحاجواخذ،الاعياد.عيديومالخندقجادةفيالمزيكةضربعلىالعسرمعيمشون

..شيابياالليلةمندياًلعشاء:الحارةاهلمنبهميلتقيمقبكلبكلاًيا.ريتهملا..مع!ق!كنتلو:لنفسهقالذلكوعندالجلاء..

..دبيا..أعن..بالاحبابيفرحكماللهوهم..يشاهدوهانلونفمر..معهماكنلمولكني..سهولمة

احمد..اجازةاًيامخلالامينبيتطلحاجفيجرىالذيلهخاوياالعراش..فيهناوانا..اناابنيانه..ابنهمليسلانهمعذورون

بابعلىيذبحهاامينالحاجظلالغنه!مندأساعشر،ن..الثلاثة.0مساعدتبموبدون..بمفرث!م..يشاهدوءانلهماينفمن

حىمصراعيهاعلىمفتوحةوالابواب..مساء..صباح..منزلهيشعركاناحمداًنبدلاةقائلانفسملايحيثراح..ذلكوعند

العرقيشربون..خارجون..داخلونالحارةواولاد،الليلمنتصفعوجودااًكنلملانني..وحيدبأنهالاستعراضيفييمروهواليوم

يرقصونثم..الطحينكيسفوقفيالمطنخالمخبالغسيل(لقنامن..المتفرجينبين

يجاملامينوالحاج..علوانابيطبلدقاتعلىواترسبالسيفبماسببداابتسم..التفكرهذامناًمينالحاجانتهىوعندما

متظاهـرا،المطبخاًلىذهنواكلما..عنهمالنظرفيغض..الشنابمنعادواقدالحارةابناءمنفوجاخروكان،نتيجةمناليهوصل

هـوانهبينما..هناكالمخباًلمرق(لقنابأمر..يعلملابأنه..احمدابنهيشاههوالماًلهمجميعايؤكدونو!مالاحتفالمكان

مناشتراهاالعرقمن(تنكات)ثلاثةثمن..جيبهمندفعالذك!منبدلاالمرةهذءعينيهفيوحلت..اتساعاابتساشهفاذدادت

اللقنبهاوملأ،بنفسهوفتحها،؟بكلبستانفيطويلعبودعندالسببعرفوقدالان!هو،ورتاءاشفاقنظرة،الساخرةنظر.نه

..الكبيرالاحهريتضايقيعدلمم..الاستعراضيفيابنهمشاهدةمنمنعهمالذيم

ممازحا:لهميقولكآن..ذلكفياجادلهملنةبهدوءقليلادكرلذلك..اجاباتهممن

..واحد..المطبخفيتعملونماذا..قلبكمبيت!يخرب-فبماولادلهمليىلانهمساكينجميعاانهم..يشاكونمافليقولوا

هذافي..كنز..وج"كمعلىطلعهل..خا!جوواح!د..داخليومالخندقجادةكلالعسكرمعويمشوناًلبنادقيحملونالجيش

..اًلمطبخ..مساكنمنلهميا..الجلاءعيد

لاخروقتهـنوينهض..قليهاعماقمنسعيدايضحكثمعادتوقدهمالمالتفت..يمازحهـمانذلكبعدلهخطرثم

ساع"ربعقرقص،الشنابطلبعلىبناء،الخجلمنوتجيءعلىيمسحوهويميقولواخذ..الاستخفا!نظرةعينيهالى

اًلبيضاء....بالمحرمهبيمناهملوحا،الطبلدقاتوفععلىالزمنمن:مبتسما.شوابىبه

:العيا!يالىيبنمايخرجلماحمدانيمكن..شبابيامعكم..الحق-

:الطنالويهتف0.احمدابو..الشبابشيخ-..للاستعرافي

..المداراًنجابيتيا..شاباش..شابو!س-:مشتركةصيحةعنهمندتفلما

،اضرد(الجزرة)مسدسه..الرواسابراهيميخرجبينما..عليكنهـذبألانحن..ار(يت..هاها-

!وه-..اهـهرةلآخر.الباقياتالاربعتاركافشكاتثلاث..منه.:مستطرداقاطعهم

بموال..حماميحمادهفيطلع...اًالشبابويموناللهلعيون:يصيح..مشغوللانه..يخرجلم-

مناًحمداموتطلق.بةلاحبابهمعادوابالهنااًحبابنا:(لثركاوي)0.1بماذامشغول:لهقالوافلما

امرأةاربعونلهافتستجيب،طويلاتزغروداًتثلاثالفوقانيالمربعمنيرتهتمثلم..الضحكفيويستغرق.0منهميضحكاخذ

..السميكةبالستائرالمغطاةالشبايبكوراءحولهامتجمعات:منتصلضحكخلال

،رال!حطط-ىجلوسوهمالحارةابناءيحثاخذاًحمدانثممثلواحد0عبيكمعينييا..الاغرارالجنودبتمليممشغول-

البلم،خدمةفيتجربتهعنالواسعةالمئزل-باحةفيالواطئةالقش..الاستعراضفيليخرجوقتعندءليسيمكن..احمدابني

الم!تلة،فلسطيناراضياًمامالجبهةفيالآنخدمتهيقضيانهوكيفلاالذينامثآلكممنالجاهلينليعلم..منهيستفببداً!ؤم

الازمالهيسمجلوويتمنى،يومكلالصهيونيينيراقبانهو.كيفتذمنون..غدا..عليكمعينييا..شمالهممنيمينهميعرفون

قلبه.ظطيروبرعله...الغا.ررينهؤلاءعلى(فئعكشط)عليطلقعليكمرئشا..وصار..سنقكمقداحمدانوتجدونالعهملخلمة

يتابعاحمدوكان..الحبيبةفلسطينمنوطرثعمبهمالفتكالى.بنجمتين..ويمكن..بنجمة..طرمصاريكونجميعا..

:الشيابمنحولهلمنقائلاحديثهاجازةفياحمديعودانقيلاياآوعثرةشهورتسعةمرتثم

الجبههالىوتنمبون،العلمبخممةجميعكمتلتحقون..غدا-..اًياموعشرةسهورتسعة..مداراتيامينالحاجابيهبيتالى

فلسطين،لتحرير،انفنمشاهيانافد،الجيثىفي..نحن..ونكون..جمعةاربعينبلغتخىاسىبع!داسبوعاتحسنهااحمدامظلت

..جميعكمتحضرواانبعدعليهمنهجمانمن..ذلكعندبدولا..الطويلةالبيضاءمسنحتهامنواحدةبخرزةمحسوبةجمعةوكل

ن!سوقحارتياولادمنوعشرةاناا!زمسيديةمرةللملانرمقلتمحجوزة..خرزة..الاربعينبلفتحتى..خرزةجانبالىخرزة

قلت..حادتيعنشإلنيولما+..الكربمثلامامناالصهيونيبنصغيرةنجبطبعقدة..المذذذةجانبالىالمسبحةرأسفيلوحدها

الحاجابنانا،*سودمثلرجالفيها،بحلبالمقامبابانها:له..القنبمن

.:لهقلت،بالنقياجابئنفلما.01عنهسمعتهل..مداراتيامينشبابرآه..الحيالىيومذات..مجأة..احمدعادئم

مداراء9امينالحاجعنسمصتكنتا!زمسيدكييا(حلبي)كنتلوالشادعيخبط،اًلقلعةتحتشارعمنمقبلوهوصباحذاتالحارة

الحاجقهوةلتشرب(الاوضه)بزيارةلثرفنا..مبرةحلبزرتواذاوجههإكننسبوقد،منتظمةقويةخطواتفي..الضخمبحذائه

سننونعمره:لهقلت،ابياوصافعنسلنيفلما..مداراتيامينيعانقو."،واخنواصوبكلمننحوهفركضوا..الاحمرالنحاسلون

..رجلمملىلببن(بالياكورة)امامهيهزم،الحديدمثلولكنه،سنةالحارةارضاًلىالفوقانيالمدارمنفنزلامينالحاجالىالخبروطار

طاحونناتجرالتيالسوداءالبغلةاليمئىبيدءيمسك00يلعبوهووهرعت..ال!ميستطيعلادقائقعدةوبقينرايمهبينابنهواخذ

وعمرء..ابيلهقلت..تتحركان.البغلةتستطيعفلاالمدارفيوهي،الدصديلةمطلععندفاستقبلته..القدمينحافية،احمدام

فضحك..مسلحسالم..والقتالللحربيصلح..سنةستونبينما،الناساماممعانقتهمننفسهامنعمحاولهبدموعهاتشرلى
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بان..الرجاءتشبهنظرةفوراعينيهفيولاحت..الجدارالىفاستند..اكابرابنهو..مسكين..امزحاننييظئوهوضحك،اسزم

اوالرجا،..التوسليشنهماالىتبدلتثم..صحيحاالخبريكونلاواحدكلعمرعارولوللحربمستمدونحادتيداولاانيعرفلا

وجمه..جميعاًلىوقفزت..ملامحهواكفهرتصدرءعلىيدءوضع...سنةمئةمنهم

احمد"يا..آخ..خيوياآخيهمساخذثم..هائلالممعالمالطويلتينيديهيم!دوهوذلدبكلالحارةشبابيحثاحمدكان

نفس!هيجاهدوهو..وسرعةبعنفيتمزد.ةماشبمءداخلهفيكاناًلزرقاوينبعينيهيغمزهمثم،صصرهالىيضنهموكأنه،اكنافهمفولى

الىوتقوده..تسشدءيدائلاثوناًليهفامهـتدت..عليهللتغلبر؟وسيماجتمعتفاذا"سر..عنلكمساقولياسيعوا"اليهمويهمس

قمقمافاحضراصحابهاحدوذهب..المقىصدرفيالعانيكرسيه..يدهرفع..الطويلالاشقربشعرءشعورهمواًمإزجت..حوله

وتطلعانجرا-....صحاحتى..وجههعلىالزهرماءمنهيرشراًحلااصحابهغرمناحداانمنليتاكدحولهنظرثم،شواًربهوبرم

..حوله..مجتمعينالحارةابناءمنرجلاخمسينمناك!رفوجدخافت:بصوتالسربذلكآذانهمفييهمىذلكوعند،كلا!يسمع

علىفصعارءإورفع..وسعلجلسض"فياستقام..ذلكوعندالصهيونيينهؤلا!علىنهبم..قمرضوءفيهاماليلةفي-

يرضحك..اخذ..اًلحاشريند!شمةوبين..ابتسمثم..شواربه..ساعةوعشرينباربع..اللهباذنونصفيهم..المجرمين

:يقولوهوويضحك:فرحةقلوبمنجميعهمويهتفون

..ممكنغرهذا..فهمكمعلىعينييا..اسر..اسير-..اللهلعيونس

ا..ابنفسهإسلمان..يمكنلاابني..اسرايقعانيمكنلاابني0.الفشكاتمنمسمسهفيبقيمافيغرب،حماميحماد.ديقفز

عليكمبمبنييا..قال..اًشبر:قال..ظيةلهكانتاذاالاجميعكسمكوفياانصرودي-:هاتفاصوتهاخمديرفعذلكوعند

..جلةانها..يلغمهمصإ!..معهمدخللقد..(فهمانين!ياتولفون..ميوانتم..رقيببرتنةمرت..اناساكون00معنا

..اقغعينكابنييا:لهاقولكنت.صغير.وهوبنفسياياهاعلهته..مفرزة

الانجليزمعوإسيرون..بالتسليميتظاهرونكانواالالمان..وافهم..امينابولعيون-متحهـمسينجميعافيهتفون

تسمعون..غدا..ويذبحونهمالسلاجويشلحونهمعليهميهجمونثميعرفالواحد..يخليكمالله-:منفعلاكلامهاحمديتابعبينما

اسرائيلينسفكيفشرون،هميلغهحتىمعهمدخللقداًحمداخبار..هينة..!ما..الحرب..حارتهاولادعلىيعتمدكيف

احمدلعبة:قلنااذا..افهمكمما..-عليكمعينييا،اليناويعودالسنةفياللهىءانستأقىن0.الاسودمثلرجاليلزمهاالحرب

..مساكينياعليكمتمث!فكبفايهودعلىفاتتيهجمونكيف،حارقىاولادالىانظر":للسرمةقوز..القالمة

جملةالرجنفسيسحبوهو،ساعةنصفخثليضحكوراحفنلعب..عليهمنناسير!ذلكوعند..الس!ياعمثلالنارعلى

"..إ!هـييئيا"امردد.اللهلعيون..منهم..بمنةمناواحدكل..ونصفيهم

المصاءفيالرسميالخبربلفهحتى..بكاملهيوماهكذاوبخلاصحابهعلىال!مهذامثليعيدمداراًتياحمداًلمجندكان

الزمنمنساعةربعالارضالىبرأسهفأطرق،الجيشقيادةبواسطةمقهىفيجلوسوهم..اجازتهاًلاخهـمناليومصباحفيالثباب

يمتم:ا-!رثمابوهكانبينما،اًلرئيسياقامبابشارءعلىالمطلفنينةحممو

نفسهيسدمان)مكنلااحمداًتجمماانلكماقلالم-الثاللييعالمدينةفيالبالستانسوقالىطريقهفيامينالحاج

..!!ونينعلىالانفا!اجلمنذهبيةيرةبصثرينلديهالباقيالوحيدالعجى

فيمرةلاولالمقامبراب.حيابناءرهى..وجههرفعو!مامنو،لاصدقائهمالحارةاولادلجميع،المساءفيسيقيمهااقيالمأدبة

ظلغز،رةدموعاعينيهمنيلرفوهومداراتيامينالحاجحياتهم..ابرتهلانتهاءابنهسفربمناسنةالمجاورةالحارات

رهـاءالى..واحم!دفعةفاسةسلم،امرهعلىغلبتهحشبغالبهاامينالحاجوكان،واحدباسبوعمداراقراحمدخدمةتنتهيانقيل

نثيجه:خلالمنيمغوهو..!ف..مريرانبعداهلهالعائدالىالحيابنلاشقبالالمقا!ي!شعلونبابمعابناءحي

..يقتلوهانقبل..منهمعشرينقتل؟!يكونانبد!-احمدالمجندبأن،حزينيرمصناحفي،اًلاخبارجاءت..واجبهادى

!ر.لااًلصهيونيونبهقامالذيالغادرالاعتداءضحية..سقطمداراش

منستونفيهاستشهدوالنيالجبهةفيالاماميةالمخافراحدعلى

نحوياديب!لبابنا!احدالغبرحمل..عشربنمناثرالاسرفيووقع،الجنود

ذماد.اًلحادةمقهىوسطفيوالقاء،المدينةقلبمنالعائدالحارة

13-!عم*سى"*ءمميرلأ.*ء**8ء*"+ء*ء*،****برءيره(قمجات)وجمدت..لعبهـم.عنالطاولةلاعنووتوقف،الصمت .تببسة،بعيونحولهم.الجميعنظرثم،المدخنبنافواءفيالنراجبل

001العملفما..بعدمنزلهمننزلقديكنلمامينالحاجولكن

اًدلعةلراًساث-(اصحاباحدوبكى"الخبرشبقتله..وكيلكمالله":واح!وهتف

...؟زينيا..احمدياشبابكعلىاسبفييا":الشبابمناحمد يجب..البكاءوقتالانليس":يهتفوهوثالثوهب"الشباب

الاداًبدارمنثورا!من."النباليهننقلكيف..امينالحاجمعامرنانت!بران

الجميعرأياستقر..ساعةربعمناكثرالمناقشةتستمرولم

صبحىمدينلمحيوانسعاشصافبعيفرار!داًحمداًبنهان:اجمنساجويقولوايسنقواانعلى..بممما

مئعودمحمدللدحورالحديثاسنافي-لمهقماطالخبر..-فيبلغونهامرهميتدبرونذلكبعدلم..*سرفيوقع
-.!..تقتلهانيمكنالتيللصدمةتفاديامراحلعدةعلىالطريقةبهد.

..المقهىنحوالبيتمننازلافراوه..اررخرجواوه!ا..فورا

النقسالثىدرجاءالمصريةالعكلافةأزمةلى..ار!بماليهينقلوااناخيرااستطاعواوالقلق*رتبثرمنوبخمير

..خائفينمرتجفين..اليهيتطلعونوقفواثم

حه،!ه*ء*ه*-مهميمد!عيمسىيدهومد..ابيضثم..شحبثم..امينالاجوجهاصز
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!ى*ههه!هح!ه!طببطب!ميحمم!ه*حمح!حمىعصتط.

ءيز،طمىعبهووعسمطهظمي.-ص

!ءمرا-

ثعر!روعمثلهنىجمابمغعالاعوو

5555!!55!!5ك!!555!!هه!ه!95ه

لاتاجهالادبي،يتفرغالاديبيجعلحتىاليهاالوصولفيالفيسوفنطلقانيمكئنقداًلى،ميتافيزيقىنقدالىجديدقدعوةهذه

هـ-مهماًلجمالفيلسوفاوالجمالعالماننجدمبطاعركاالبدءفيرسمناوقد..التس!ائرليالنهقد:المعليه

اًلمقدرةلمدبليستجدشادةبثقافةيزودهلانه،للاديببالنسبةالاضالاركبةلنبهبئ،ا:لجماللوع!؟والفهـلسفةالادبيالعملوحدود.لاوض!اع

اًويئتحلمكيصرورية-الثقمافةوهذه،بئفسههوليبحثهااكقتولاعمليةهىالضظريةالمقدمةاانوالمضيقة..النقدعليهايشتغلالتى

نعرفلكيالجمالعلمحدودنتبيناًنالانوعلينا..انتاجهيعمقبحيثاًلسعةمنالدعوةلهذءالنطربةالمقدطتلان،خارجيةاحلطة

..والاديبالجمالعالمبينالحيةاًلعلاقةاكجماالمراجعترمعدلمولهدا..مقالمجردمتنفالهايتيحلمن

هما:اًلاسيينموضوعينفيالجمالعلممجاليلخصانيمكنغنهـذاالتس!ائرلىالنقدماهيةنبرزانوحاولنا..علإمااعتمدن!

عمليةدينامبباتيبتالجمالفعالم..التذودوعملية،الخلقعمليةالمقالهذامنالثانيفللشطرثمومن.،.التطبيقيالمطرحطربق

انهالاالادإبباذنناجبخعينر!هو..الاديبذهنفيالابداعلروايةنقدنافينعرضهماوهذاً..القفيةوهو،الا!ناسهو

اوصلصتىالفنانبهاقاماقيالعمليةعنمسوداتهوفيفيهيبحث(مع.م.ل.م.لديسشوفسكى"كراط.روفالاخ!وقلا

ودوافعه،الابداعالبابعنيبحثاًنه،اخربمعى..للقارىءعمله**

لقضيةالجمالعالمتعرضفاذا..اًلموافعهذهتاجيبحثولاونكون"الاديبضميرهوالناقد"ان:بالقولنكنفيانيمكنهل

ارنصفيبينهماالعلاثةعنيبحثلم)اً(والمضمونالثكلكقضيةالقضيةيحيلاًنماالقولهلىافمثل؟النقدازمةقضيةاًنهيناقد

والتحصءللاتالمجاهداتفيالعلاقةهذهعنبحثبل،ذاتهالادجم!ومن..فكلبةقضيةالنقدفيالازمةقضيةبينمااخلاقيصعيدالى

إجحثالمجمال!الم..عملهيحرجحتىالاديببهايمراًتبموالارماتنجبهانصول!ويشتننهاالقضيةيميعانماالموقفهذامثلانلرىهنا

..ادا!رءـواخرفنخصصالادبى!مااًلعملويتركالبداياتعن..النقدوبخفةعنببيدالاخلاقيالموقفلان..حلالى-

هـ-وفانماالجمالعالمعليهيشتغل.الذيالثانيالموضوعاما!عرر!انعليناالادبيللاتاجبافعبةالنقدمكانةنتبينولكي

دراكالاونصيباللإقاتسيكولوجيافيدرس..اًلتنولىمرضوعو!اًعةالاخرىاًلثقافيةالاشكالوحدودنفسهالادبيالعملحدوداولا

كيفرسويد..اًلجماليةاًلحاسةويدرس،كه*دراًدمنالعدفي"!..مباشرامسماالادبياًلعمليمسانلانهماالجمالوملمالفلىغة

والمذو!.الاديباًلعلاقةبينإبرسوالمجتمعاتفيالجما!!الارراكنجئير..النا؟دومهمةوظنةائظر!ةفيلئعرفالنقدحدود؟لكبعدنتبين

علىيشتغلالذيالمجاللىلادإب،لمرسالجمالفعلمهذاوعلىسااصلاقياًساسانتاجهفيالاديبعئداًلاساساننجبهشكلامما

فيوسواءالارباعسكانعزماددسحثالدالةفيشواءسه0.1ءلا.ا.*
...........روبدبااًنباءننبار-الادبيسنناجهطري!لحنيبثانيريدهو

ال!مراسةوهذء..الاهـاعستننلقىاتياالجماهيريدرسحيثالنهايةالعقلصعيدعلىلاالقلبصعيدعلىعاطفيامفهوما-للواقععاطفية

دراسةبعدزودهاًنالجمالعالملان..ينتجاًنقبل*ديبتهمالتصرلىهذااوسيءالسلورهذاانيقولانير!!..الكونهذاعن

الاهواءاًاتقلبث.طانهالاد!بينتظرلنهـوجداليا،الهاميرجدلااًتر؟إتويستاخلاورزرؤيةالفنانر؟يةعونهناومن،خئر

بانالجماللعلمالدارسزودءواذا..اذتأ!فيشتحكمبلبهستوىلاالعاطفة!ستوىيعيشونقرائهجمهورلانوذلك،فلسفية

الاب،بفسي!هـد،مص:-ةلمجموعةل!لنالى.وانمالكللالذىيتحالناسلكنه،فبسفياًساسالاخلاقبةاًلقضيةاساساًننقولقد..المنطق

.......مشاعرهمطريقعنبل،اذء،نهمعنطريقلا*خرينيقنعاناختار

ببسالادبيالنصاًناًلجمالعلممجالداخلفينرىهناومنعملان!نىلا..اًونلهسوفاكتافعلىقائمالاديبفعملءئمومن

العملاًمامهاًفهو.لىطلمتجصصىثانجراحهو:وائنالماقدهونهمترمحالحدافهنامنمنبتفبوالهبمعنىبل؟التانيةالمرتبةفي،ثانويجهدالاديب

..!*.حولباراءلونيدالذيناًلفلسفيةالنظرياتاصحابيلاخرينتضص

تشصصواءمنبرهما،بمانعليهمجالانامامهبل،فحسباًلادجم!هذاًمنالاديب!ضد..فييلاشمانومصرويلاس!انالعالم

دصي!هالكيءفمماتهمنهااًلاديباستمدالتياًلفلسفة:بخب!ما!ثع!واما،قراءاتهمنواعيايأخلماانامانظرو-هةويتخذ

بعدعوسعيشتغلا)تييلار!+ةيكونالذيالجمالوعلم،ادبيعكليكو-اانواماجييهفيالسبما!ةالعصرافكارخيكلغامضةبطريقة

اصبجككائننفسهالادبيالهملهذابعدلدإ"3..منهاانطلاقهذاجهةمنواد!اجهةمنفيلسوفاويصبحيكتبانقبل.بنفسهمو

يصبحلعولهبلو،هابنف!لابببمم!اقوفةلينهلمالع!لصب!لحكمهالنمممبيبسهستقلالمهوالماركسيينالوجودإببن*دباءعدخاصةبصعةالحالهوكماثانية

..اًلناقدمجالهيالادبيبالانتاجاًلخاصة-.بةوالساحطين

فيانر-صصونلهاعدهالذيالفلسفيالراييتخذاذو*هـيب

كلاكب!تالأدعلاقةعنلبحمثالجمالعالمقولنا-انلشى)1(بهاليقنعالفيلسوفجهداقيالقضيةيحيلانيحاول،الفسفة

لات،واًلمضهوتالضءلاسمهماشيئينبوجودمبااعترا!ااضمونواالصعيدالىالقضيةهذ.الاديبيحيل،عقليااقناعاالمجتمعمنقلة

منخهـلوالادبىالعمللانا!اساالقضيةيلشاجديدإاخورأيالناعلىاكبرجمهرةالىفينقلها،الناسصعيد،والعاطفيالاخلاقي

فدىبحهثموفمعريىفهوموبرودهومااما..معاالعنصرينهذلن..الحيلامستوى

...المجلاهلىايجهدبحلوليزودءلأنهللاديبمهماالفيلسوفكانواذا
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الادبيالنص!خلانوظيفتهكونولن،متحركةاشكالعلىبلوءمجالهانازركلقد..الجهالةفيويقعالناقدازمةوكمنهنا

..عامموعماالبمدكلبعيدمجالهلان،المسبقةاًحكامهزجاجةونفوذ.بسطوتهيحسوهنا..*دبيةبالنصوصياًلخا!عةاًلقوانينالوالد

الممزةالنوفيةالفنيةالخضائعيمنالكشفعلىوظيقنهستقتصربلويقصر،اًلابىيبمنهينطلقاللبمالنلسفيالاساسكشفمقفمهمل..

التيالعدلأبالقوامدواركباطهاتأزرهادمدى،اديببكلالخاصةثمومن،*رربيالعملفي!سباًلاخلافيالجانبكشفملىنفسه

الجدليةالعلاقةلراسةهي!ظيفتهاناجم!..الجمالعالىميكشفهانثربا-لممايعرفالىنصلوبهلبما..النىفيمشروحماهويثرح

هذاهلىوالتركيزالنونمببةوالخصائصالادبيللنوءالعامةالقواعدبينهوموففهبينالجدليةالعلاقةالناقدويهمل..!هرضهالآدبيالعمل

عنواختلافهالنوعيتميزهفيقائمةالاد-*عبقرية!نالاخيرالجانبالصببدالىالقضيةصصدلانهوذلك..الاديبموقفوبنالفكري

مععكسياتناسناقتناسبهبقريخةوانالادنجيةوالتقاليدالتراثانبيفماباعتبارالتاق!علىلاالاديبعلىالقامرالصعيدذلك،الاخلافي

..الادبفيالموورثات..الوظيفةفينوعيافارقا

خلفمقنعةاخلاقيةاحكاماصدار!ظيفةالناقدعنتنخلعبهذاللعملقوانئعنيكشف..،يبداالغروريتولاءاخزىجهةمنوهو-

كثريحيةس!ثكونوظيفتهلان..جمالياستقباحاواستحسانمظاهرالذفيالتلوقيالاطاروعننفسهللاديبالواقعييلاطارعنمستقلةالادبي

...علميانقدانقد.يكونوبهذاومقيمةمقنعةوليست،وواصفةيصلانيويدالناقدلانوذلك..التاريخيةانرحلةوعن،لهابدع

لهاليسبحتةعمليةوظينهستكونالناقددظيفةانهدامعنىفهلالنصوصعلىيؤضهاانبريدوالتي+شغيرإلنيالعامةالقوانينالى

س!4؟!!*براجماسةنظريةالىنصلانلانريداننا؟نظريجانبمنالجمالعالمخطايقومكماالنقدخطايقعوهنا..الغارجمنالالبية

شانه-عليهسيكونالناقدانجدالطر..التفكككللىممتمدة..اًيضا

الفلسفةستمدءفلسفيةبنظرةيتزودانسالاديبشانهذافيمعظمقصروابهذا-الحقلالمشتغلينتجدالجمالعلمتاديخمعظمفي

جماليةبصراساتوسيتزود،عنهمقنلفتخصعىفعباعتبادمابهاعنبدالتذودومشكلةالاديبن!نفيجمداعمش!لةعلىدراستهم

وسيعكس..عنهمختلفتخصميف!مباعتنارهالجمالعلمبهاسيمدهشرولرالادبيالنعيانيقالوقد..الادبيالنصونسوا،اًلجماهير

ويلانتاجوفنيةفويةمبالبهيءمنهوبهآمنمابينالعلاقةمدىالناقد،العنابةمنشيءالىمحتاجالاهرانيلا.بةالناقدهواخر!تغصعى

..فلسفيانقدانقدهسيكونهناومن..عليهالمعروضيخصوجانب،الجمالعلميخصجانمب:جانيانفيهالادبيالنصلان

لانماوالجماليةالفلسفيةالنظرةلهفبهونانالنافدمننطلباذوا..التقد

وابطريقةسناقدكللان،وتدبربوعياًلنظرةهذءيتخذاننريد.بالادبمايرإتفكرةمنيكشفانيريدالادبيالعملىانالتىمن

المبادجميءمنيخرجان!يدوانما،وجماليةفلسفيةنظرةله-باخرى5دا3سواء،اخلاقياعاطفياش!يكسوهاانبعدعنهايدافعان

ماحبايضامويصبحانون!مثوه،بدائيةعفويةبطريقة)قىنتاًلتيالقضميةبسلامةقارئهيقنعانيحاولوهو..وعبمفىدناووعيعن

على..العلميةالصبغةويكنسبنقدءخدلمنجماليهفلسفيةلموةهذهتحاولفنيةواسائلالىفيلجا..ع!يادفاطعئها،هافعالتي

وملى،التسا؟لموضعالالبيالنعيالجماليةونجبمهمباشهتضعاناعماكفيالذيهـ+هـظهـ"!كل!!!الايهامتحيلانالوسائل

والقيمالمنادجميءهذء-متحركامجالاباعتبارءسالإدبيالنصيضعان.الصياغيةب.الاد!فوسائل..بالصدكينضحمجسدنصالى*ديب

نطلقانيمكنالتيالمرحلةتلكالىيصلهناومن..التسا؟لىموضعواورشقىوالنتمالبطلالىفيلجا..ضيقةالوهميصبحلكيوسلاللمي

..الميتاميزيقيالنقدعليهاادبي!!!نوعالىويلجا..والعادلةالكلماتوتوقيع

الناكل!ووظيفةالنقدمجاليخوماينكشفالمقممةهذءكانتفاذانبدمثلاالروا!ةاخلنانحنفاذا..الدرامااوالشعراوكالرواية

مملقاالطرعلايظلح!تىالتطبيقطريقعنال!حهذانهمقانفنريد،الحادثة،امان،النانويةالشضيات،البطل:ا+نيةالصناصر

نمنيا:السرد،الداخليالمونولوج،للشخصياتاًلنذنيالزمان،الروايةزمان

كرادازولى"الاضة"فيالخهمسالشميخصضةيجعلدذي/1مواضعنصراهذابجانبنجدثم"الخالخمرجي
نحنواذا..خاصكنوعشكلهالهايصطالنثماهو..روايهالرواية

لمان،كرامازوفالاخوةمقناحسر"المرآة"و،،اللابرنث"يعدلايننغيرثابتاعنعرالوجدناخاصنوعايفياستقرائيةبعمليهقمنا

الفرهوئيالملكلقد.امر..جميعاديستوفسكيمفتاحسرهمايكونااما..التسميةيقبلويحلههكلىاالادبيالنوعيجعلاللبىهو

ببسريعرفيكنولماغرهةاًلفمنمكوناله.قصرايبنيانمهنمسهالامرونشبه..اديببكلخاصةمتغيرةعناصرفهيالاخرىالعناصر

داخلاهنسىالملكقتلهئااجلومن،والمهنصالملكالااللابرنث*نسانوعلى،*.لساناسمالعشرينالقرنانسانعلىنطلقاننا:بلا-لبم

انما.قوةاس!تطاعتلومةاًولكن..الباببسرليحتضالملابرنثوفروقاكيبرةتغييراتهنكانفيهلاشكومما..اشعانلقبالبدائي

نابعدبابهعنليبعثاللابرنثخارجتوقفهوانالمهثصهذاتحييمنىوالمقدرةكالتفكيرصفاتهنلالكن،*شمانينبينواضحة

كانولو..البابعنباحثاالجمرانحوليدورا!نسان؟إ..نسيهالتضيلطريقعنلبيئةااسرعلىالخروجوعمليةالبيئةمعالتكيف

الىيلتنتانمليهبساطةفبكلالسريك!شفانارادا!هنصيهذاالعملاننجدون!ن.0كله*نسانيالنوعفيهوجودةعامةصفاتهي

يننذكرانستطاعولالهابالنسبةقصرهبنىلنىواوراء.التيالشمس..اديببكلالمننحلقةالخاصةصفاتهولهالعامةصفلاتهلهكذلكيلادبي

اصشناداالمهنسيهناانلنفرضلكن..البناءبنىعندماالبابموقع..اختصاصهمنليسمجالفيويدحلالنأقدنمنفيخلطيحعثوهنا

لم،لعملهالداخليةالعلاقات!صر!باعتبارهوطبعهوظيفتهكبرياءالىالجمالعالما!تصاصمنيلادبيةللانواعالعامةالصفاتعنفالكشف

،روكقوماللابرنث"مشكلةعمنمنا..ظرجيبمعئيستعنانيعاولالقوانجنمنالكشفاما..ارسطوهوهذافيركعنموذجولدينا

..صعوبة0.الجمالمالمنطادخاوجفىالعاصة

يتضكوناشنظمياربعةاملامالوقفمرايااربعلديناكلالتولومليهسيمثتغلالن!بمالصيقيإبالالىوصلناقدنكونوهكذا

من..مش!لةهنهكانتولما،الحركاتلهنهآلياانعكاسالرأيناالعامةالقوانينعنيتح!ثانحقمنلهيكنلمفاذا..الناقد

حرمملالهاصوراربع!كسواحدشعىهنهممان!مش!ةهناوستكوناختصاصمنالوظيفةهذ.لإن-كذلكوتجملهالادبيالعملكحكمالتي

تكادبلتعقيدا!مرالهشكةسنكونبل..مختلغةوجوههالكن-واحدةالاخرىالفنيةالعناصرهلىقاصرةهووظيفتهفان-الجملاعالم

ذا!المختلفةالاربعةالوجوهالمرايافيرأينالوالعلمستعهةعونوطريقةاثبلالهمايرالدليبرزتعبيريةكالواى*ديبيستخدههاالتي

...ة2المرامامالهواء*نجدفلمالاصللنرىوتلقنناالواحدهالصكةثابتةاشكالعلىالناقديشتغللنهناومن..العناصرهذهكركيب
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هوسميردياكو!اناساسهلىوذلك..شخصيلالهامناًلكببرشجب...الثانيةالصعوبة!قوموهنا

سمرلإناخرىجهةومن،جهةمنهذا.ةايفانلاراءالتطبيقياترديد..الدي!وفسكيةمفتاحالصمؤبتننهاتيننعتبرفانناهذاورغم

الانتحارهذاويصبحمازفايدخلايفانيجعلحتىيتنحردياكوفاحدانع!قائمةروايةتستحقهل:نقولاننجبالبدءقيلرلكن

انهعليلسميردياكوفبالنسنةدلالةذيوغيرلايفانبالنسبةدلالةذاهل،المالل!يهالابلانفتاةخبفيينافسهلألهاباهقنل*بناء

..البطلوهلبل؟صفحةالففيمحنبانملضهاهذادوايةتستحق

كانلوانههذاوبؤكد..الخمسةهؤلاءببنالنطللانجدهناومنجديرةعونو.حننىبل،نقديسطرعنه!يكنبانتبشتىكانت

فيالتبىكولياشخصببةمثلشخصيةوجودنذمرفبماذا،حقاهذاالناقداجمي،الخارجمنالناظرالناقدمايكتشفههوهذا؟بالقراءة

علىالروايةديشوفسكيانهىولماذا؟بالاشتراكيةيؤمنوالذي،1سنؤالخارجيةيلاخلاقيةالر؟يةحدودعندالمواقف،!"اور"ولهاد

سماهوقدالكابتناباهديمترياهاناللبمايلوشاالصغيرالولدموتالذجم!صو،ء"اهع!الباطنيالفلسفيالناقداما.بةللعمل

..الفنيديستوفسكيعجزعلىدليلهذاباننقولقد؟القشحزمةلمثلالميتافيزيقيةالاصوليتبينانعليهالحكمهذامثليصصرانفنل

هنالريكنلماننتبينانفلنحاولاتهمةهلكلنوجهانقبلولكن..العملهذا

..اخرلثيءفيييستطعماومنقدباجميالناقدهذايقومانلايمكن،الحقيقةوفي

الحقيقةفي؟البطلهيالثانويةالشضمياتاحدىمحونانيكنأزرالقائلالفرضتقيلاساسعلىوذلك،الروايةبطليحددانالبدء

واكتماللرسماداةمجردانهالوجدناثانويةشخصيةأيحللنالمونججةوتتطورتنموشخصيةتاريخمي-ادبيكنوعسالروايةبان

اجلمنضرولأريةفكاتيا.0لبنالهااوالرئيسيةالشخصياتاحدىصورةخمسىهناكان؟اروايةبطلهوفمن.ةوداخليةخادجيةمواف

موصرعانهااجلمنقروريةوجروشنكا،ديمترجمبماعلىالتهمةاشإتالاخوة1و،فيودورالاب:الاحداثحولهاتدوررنيسيةشخصيات

...الكسيالابنيشكللالهضروريزوسيماوابر..الخارجياًل!نزاع..سميرديا!ف،الكسي،ايفان،ديمتري:الاربعة

الروحيالمكونلانهبالنسبةثانوبةشخصيةماجهةمنيعدايفانانبليقلالابمن..البطلىهوالابانمنالاولىبالنرضيةولنبد(

..لسيردياكولىهوباعتبارهفييمغزىابماولا.قضببةايموتهيصعدول!الروايةفي

الئسيكوبنبالتمرتبطةوجدناهاثإنويةشخصيةحللناكلماوهكذامسوبةبقصيةمرتبظايكلنقد*بموتا!احربمعنى..يموتالذي

منهناكليسشخصيتانهنالرلكن..الروايةفياًلرشسيةللشخعياتالساسعصلاللأاللىمنخاليةللاببالنسبةالموتقضيةلكن،للابناء

اماناالهـابتنابنايلوشاالاولى..الروايةاحماثوبينبينهمارابطلايطرحموتهانبممئى..مغزىأكيلانقدموهيالروايةبطلانه

وحيدايكوناقلايريدالولدلانقبرهعلىالخبزيفتت.وأبوهماتوالذي..فكرهالىتفضيقضية

كوليا،هووالتاني..الخبزفتاتوجودمعالطيورتأتيوانماالقبرثيعفيذ!القعةداوياو،فديستوفسكياتدينلالكسيبالنسبةاما

اًلروا"ةبهتنتهيوالذيبالاشتراكيةبؤمنوالذيسنهعقلهيفوقالذيهـنيتطانالناقدعلىيجبلكن،الايمانشديدوانهبطليانه

بوسعيكانلوآه)ء:اببتالولدعني!نفوهوالمتدينالك!يمعوهوبالفعليرخرجوما،ثههءاليهيهدلىيرنمافدلانالمؤلفينتصاريح

.."ذلكمقابلفيالدنيافيشيءأيعنلتنازلتاًليهماعدءانضبارةاروايةاولمنالبطلفهذا..اخرشيءالاخرينميونفي

المعماريالبناءعنزائدتانالشخصيتينهاتينانيتبامرائيوالقولاشخاصبينالممنىمنالخاليةالمقابلاتمنبمجموعةيقولمدينرجلعن

ناالبدءفيزعمناكماسنزعملكن..شجبهمايجب3ومنللروايئاطلاقاا!لهتطرحولم..حياتهمنبهمانخرجكلهووهذا،كلدة

هذينانا،ضاسنزغم،ديستوفسكيفنمفتاجسرهماوالمرآةا!لابرتثالامعةالثخمةهذ.مثلفيهدفيةمننجدانيمكئفماذا،قضيةاية

بتلمالولاهماانهالا،الروايةفيالبطلينليساانهماردمالولدين؟شيءعلىوتمرفلالهاحلالهالافكلالتي

..صفحة*لفديستوفسكيمشكلةفستقومالبطلهوكانلو؟ديفريالبطليينانيمكن!ل

واذ!االبطلمنخاليةرو(ية"كرامازو!الاخوة"اننستنتجوقدوقضيةايفمانييثفلهالذبم!الضخمالجزءهذادخلفما:ضخمةفنية

الىننتهيانقبلولكن،فنيكشكلالروايةعنالمسلمةالفرضيةعنتندالقضيةفستلض،البطلديمتربم!اعتبرلوهناومن؟اللهمنالخاليعا*

..قليلاالروايةطتن!مقالنتيجةهذءقفية:القضيتينكلايستوعببطلعننبحث.انيجباننامع،*خبرى

وهيالاتافهةصادثةذاتهاحدفيالروايةفيالرئيسيةالحادثةانديستوفسكيونتهمنسرءانقبلوذلك،!حادوقضية،ابرقل

هيالحادثةنوعيةفيالتفامةومذء..ابنانهاحريدعلىبراقتل..واحدةروايةمنبدلاروايتينبوجوداو،الفنيبالضعف

هذهحوليف!انمنروانيكغنانعملاقادكستوفسكيتجعلالتيمحنمل"ا-فانحياةاننجد،الملحدايفانصالبطلانفرضناقاذا

شكلاالروايةيمنحلانهوذلك،الضخمهالروايةهذهالتافهةالحادثةلعاهماوالقولفييتبعونهمالمؤرخينولعل-النقادويقولالروايةفي

هذافيبارزاعلمايعدولكنه،ابدءمناولهويكنئمربما،جديداماتديصفسكيانالىيرصهتاان-ا!رخينيتبعونالذينهم

...بالطوللابالعرضالشخصياتاخذهوالجديدالشكلهزا،اللونسنالقصةراويذكرفلماذاحقاهذاكانفاذا..روايتهينهيانلون

*كبربالجزءيتعلقفيماساعة*ثينعنلايزيدالروايةزمانان.حيالهطبعتالتيايفانعاطفةعنالصيختهجالهو1هلاليسالهايفان

التكوينينكشفساعةالثلاثينهذهداخللكن..الجريمةارىبخنىموضوماهداكانوربماحيلالهاياماخرالىعليهاواضحاظلبظابع

واقعهمييشونداًخليةشخصياتباعتبارهمالثريةلنماذجهالعريضهوكانولو،جهةمنهذا؟..اب!دالايكنبهقداخرمن!يصلح

..خارجهميعيشونممااك!رالداخليمشكلةخلقولماذابل،جروشنكاريستوفسكيطلق!ماذاالقصةبطل

الروايةانائعلاشافيواضعين،الرئيسيةالشخصياتالىلانيةولئعدوولك؟الحادءقضببةابلمنقتيلاكياا!لوبوكان!بر*خوتمؤي

..(،كراطزوفا3خسة"تسمىفيهموضوع.عملهفيموضوحشسءكل،الهالقصاعىانفترافيعلى

التاجرالجيل،القديمالجيليخمثلميودورا!يانلنلاحظالقصةبانفنقولفنياضعفنانحفيفميثمومنلا..وفرورةصمة

ومنحبعنيزوجلاواللبهمابملاذ.يهتمالنيالجيل،الجشعمازقفينقعللرو.ايةايخفانبطولةالتراضاساسعلىوذلكتنتهابم

فيوطمسا،ديمتريانجبتالتي*ولىزوجهمنالمالفيطمعا..جميعهالفنيالروايةتهافتبدهاروذلكاشد

الجيلاله..والكسيايفانانجبتهالتيالثانيةزوجهمن.الجمال*هـرلان،البطليكونانلايمكنلسميرديحوهـ!وبالنسبةاما

بممش..خطاجيلآبلالهانجيليحيجيلاجديرا،جيلاانجبالذيشخعراكبقتليقتضيالامروكانومباشهبايفانعلاقتهقضيةفييكون

،.وانماالروايةنهايةفيا!اميقالكماكابيرعستمببولوزاناخرطىسنضطروحينثذ،قضيتت!حمي-بالذاتالثمتيلهلىالا-
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يواجهكيفيعر!*المبمعةوطافتهالجثمثيالزحهبحكممشلاادن!رضنافاذامذا.وعلى..حبراشهلرفىوقدكناجبرأبناء.مأمل

!ابهى+عط"ضدانجبفتده!قز؟!4الاطروحةهوالابان

انز!هبحكمفشلايبثلفهوالانسانيجوهرهعنمنزلقوايفان،غررهلكنهم،بههلاقةعلىانهمايصلبهمنالابناءان..الاكلوحة

..ابا.ينانلانفيتر!العنليوبصم،زمانهليسزمانمانوبحكم،هوليسواانهمبحكمغير.

بحكمفشلايمثلفهو،*شطنيجومرهصمنزلقوامسيالضعيفالثريرالجانبفيهمخلقانفيالسببهوكاناذاانه

..اباه-ساجهانمنيتنحياًنفيختارالتدينيانزلاقه..*لىالجانبايضافيهمالضدا.همبحكمايضاف!م

فعسلايمثلس،*نانيجوهرهعنمنزلقوسببىررياكوفجعلهمقد*بان؟الاربعةوابنانهالاببينالعلاقةهيفما

المقدرةلديهليستلانهاباهفيقتلببغاءباعتنار.انركهبحكم!اعنمنحطوناومنزلقونانهم،الانسانيجومرهمعنينزلقون

..اباهيوابوسيطرتهالاةننصاديةوضعيتهبحكمكاجا!*ء)ا!الجوهر

بعدفماذا..الابقتركرامائوهـقبليلاخوةحالهوهلايرتبلموان-!لسنكولنفرصنفسنيعنوسنفترض..اًلمادية

*ربعة؟مصاراتهتمميف؟القتلعلىيمثلونالكسي،ايفان،ديمتريالابناءانمن-شيئاعليهمو

عني!فرعاماعشربنلممةسيبرياالىمنفياانتىريمتريانيمثللألهديفنريالابنفاما..العاطفة،العقل،القوة:التعاقب

..الحياةهذهفيفشلقدف!وائئ..يرعنهالمجريمةالابينافسانه.0واضحاالجوهرعنالا!زكلوفيهيبموالحياةلمحوة

عاشولاالديرفيايسننقرطرالحياةفيمتجولاانتىوالكسيوكونثمومن.بةجروشنكاجسدفيالمجسدةا!باشرةالاشياءعلى

يزوجلمالوقتنفسوفيالديرالىيرجعهـمضو..الحياةقويا"الضد-ديمتري"وبين"الاطروحة-الاب"بينالصراع

..اليزاجيلتبه.تهديدا.الاكثرالضدفهو3ومن،اًلحياةيباشرالضدهذالانللغاية

الايمانفيفشلقدفهوائن..بانتعارءانتهىوسميرديعوف"أباء-الاطروصلآ"لاندثللكنهشريفايكونانحاولالابنوهذا

.0فيءلا!ها!عياةهثهفيفو؟قضيةايلهمصنانفيفئهتستلبالمرصادلهواقفةاًلطوفانبدديو)منأنابمبداتؤمنوالمتي

وامدكلانوهيالااوردناهاانسبقملاضةنؤ!انويجب،اذاحته،يجبالابانالابنيفرض!هذاوعلى،الأسمانيجوهره

..منفرقااباهواجهالمنزلقينهؤلاءمنلمان3إ)!فى*كل53"ابالقوةقا"للادبمترييكوبئهنامن

-للاب"بالنسبةالاضدادهذهكلاننجدفاننا،ومليهلإاه!لههـبالفعلقائلا؟ن

ئلاليا،نغسهانزلاقهابحكماولا..تامافشلافشلتلدولالاطروحةنوعمنضدلكنه،للابفداوعكسف!وايفانالابناما

فرارىكانوالأنهموثالثااطارهعلىتخرجولملاقزررهذا!عيثسلانهاقوتهفيمعزولاجعلهبأنجوهرهعنبنزلقاكلبىجملهلقد..مختلف

ضلالقتل،قتلبقضيةانزلاقكلواجهوالانهمورابعا*بمواجهةفيخطرريشكللالكنهاللاببالنسبةضخمةقوةاًنهاحصليقة..اًلفكرية

يرتبطماهوهذا؟لا.سماني-الجومرعن*نزوولالغاءمثرو،امرميممااكردعوىهطورةايفانخطورةلان..مباشراليسانهالا

..قيلامذار.لنؤجلاللابرنثمشكةسميناءبماالابالرلرهناومن..اللهنحىايفانلان..واقعيتطيبقخطورة

الخاصتفردهالهامئهاكليلاربعةالشخصياتانراينالقدالنالى"بخاوزلمالتنحيةوهذهجهـ)ببنظاميستبدلهولماًلنوضى

والانزكرالفثعل:ترجمتهاو.حدةبحركةمحومكانتجميعاائهاالاشريفا،يظلانحاولالذيكديمتري،.فهوالفعببةالممارسةحدود

!دمتضامنهابحكمالقمرةوعدموالعزلةخلاعىوجودو!ممالبومرممن*سارر!هناومن..اللهنحئانهرغماخلاقبالافعلامبيرلم

ادبعائنهي..قوياطرفاباعتباره"ه!ومة-ابر)،مواجهةفينوعوفيهاالحياةعنمنفصلةوهيالفرقوةيمثلايفانضدهان

لكنمختلفةونجوهاربعتعكسمرايااربعامامواقفةشخصياتاًنزلادموضعالاخرهوانها!الضد-الابن"ادرروقد..التاملمن

انناالا..حلتقدالمراةمشكلةنصفكونوهنا،واحتحركمهاعنسباخزىاوبطريقة-مس!ؤولالابهذاوانالالسانيالنوعلمحن

مالترىالمرآةامامتقفلمالشخصياتهذهاننجد*مردققنالو..الكبرياءبسببديفرجمي!منبالزواجتتمسكالتيمماتيامنحرمانه

الاطروحثه،--*ب"لانوثلكخواءاوآةاميموانحركاتءنتفعله(واباءديمتربمهولقصد)التنينينشبجعلبأنهايفانعرح-لقدبل

حتىعليهماشصراللكيموحدةعلى*بناءمنكلمن*قوىالطرفوعلى..بكلالي!-ايفانسهويفوزحتىجرؤشنكاحولينننازعان

لمف!..الموتبعدمن5شخيوصايحر!وكان،موتهببسمرانباعتباربالفعلقلاتلهوضل،بالقوةقاتلفايفانهذا

ديشولسكيانارادهناومق..*بندفهمماكهالليانما..ابطيمت؟؟رائهالصفيالتطبيقيالمنفذكانديحوف

وهلى..بصيكونان!مكنلا*بناءمؤلاءمنواحدكلانيثبت،للاببالنسبةفدايضايو8المتدينالكسيالتالثالابناما

مز!برفيفا!ظمتعيناعحسوسابصفعلانجدلا.ثاخطرايشبللا*بنهذاانيمرلدوهو..يرههانهايصرجوقد

ثانيةنؤكدانإجبوهنا..فهوالبطلاما..الثعخصياتهذءوعا!ثهالانز!سبهئارضيلانهبانز!ىيحسلاو*بن،لهبالتسبة

اوالتنالسغ)الدين،المعرولالفي،ا!زؤلة.القو:موفشلماان،*نسلأديجوهرهعنانزلاقهاًزاءاًستسلموكما،لهواستسلم

جميعاا؟"!هوفشلماوان..ا!زبرل*عمىوالتطبيق،المعزولهنا!من،،*طروحة-ابيه"عن*ذىدفععممفياًستسلم.ايضا

+ص!ل!؟ضهنقيضاممنولمللاكلوحةافداداكانتفيوانهجوهرءكنانزكةنتيجةالثرجانبفيهايضاالكسبمفان

اًلمؤلفبثوقدالروايةبم!فمنذ...4"ول،حةماو..يلابىموتايضاارادالاعم!

..!لابناءهؤلاءضديلأباجرامشوحسفيبرهلاضدامراهيةبدنسنةاضدادهم*بناءكاناذاانهنلا!انيجبوهنا

!بينسانتصاربيننوكلهكيف..يواجهانيبهيلأبهذاوانمنهموا!كلكانهناومن،انفسهموبينبينهماضدادءمللاب

لامهمذايواجهانيجب؟قعلاقتلقدكولهوقيناكلاميةمث!بهلهويمد*حره!الواحديحتمدانيحاوللمبذا!هاةطمةذتيا

بشريانزرركلعلىسيقضيالئميالوحيدبئقيضةبل،ضدبثهر..مشحلهلخل

الويد؟النقيضطنقيض،هذاهوفمن..المم-!ورانفرمنصو،مختلفبشكلجوهرءعنمنزلقفانهريحو!سمراما

للابص!امس*بنانهضنقلاو..الخامىالشخصانهنزه!اًص!بحلذدثمومن.،بهمعتر!غرانه**بمذاصلبمنانهرغم

ابا.واجهالذكى*بن،نرهلممننا؟ئجبهالئ!كب*بن،كرامازو!،المنطقشكل،اجو!فمنا،ببغاء،اراءمرددا،شخصيةبلا

جمنانه..*ض*ربعة*بناءفشلضمنوذلكمليهوتغلب..وميلهليس

ين..موجودلالهموجودوالغرموصدايسلأدهالموجوداًلغمس.مويمثل،*شطنيجومرءهن.منزلقدمتريانفالخلاعةانن
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أماآلكرامازوهـواقفالاشتراكيالخامسفلابنهناومن..ايلوشايوجديلاواما*سجداناماهاملتصنفمنليسالابنهذا

يضحيالغدعدالهاجلمن:يقولانعليهالسهلومن،اللابرنتيكونوالاموجودايكلنانيريدانهبل45ه!،ه؟صمأه!

والاععبحعة*شدالطريقيختارانه*..المافيا!ي!لبعذابطرجقدديستولسكيكاناقا؟*بنهفاصفاتهيفما..موجودا

عنالحلعنيبحثاللابرنثفيواجه..بكلامن!نهالاجصرلانةموقفا،فشلهواثبتالمزولوالفر،فشهاو.لبتا!زولةالقوةقضية

وربما،وكبريا؟هكرامتهكلمنهئاففي،نفسهاالقضيةعلاقاتداخلللفكر*عمىالعمدءوالتطبيق،فث!لهواثبتالمعزولوالتناسق

القمحلحبةيبردحتىينحثليظلمن..طلأيجدولاالقرونتمضي*شياءهذءجماعاننقولانيمكنا*،فشلهوالبتالمعزول

وتترعرعتنموانو.ما،الارضفيمدفونةوحيدةتظلاناماتختارانصميكقوان،موجوداليسبطلفيمصبوبةعنهاالعزلةننىمع

اولفيقالكما،ديستوفسكيعندفالمشكلة..سنيلةالفوتنبتالذيالابن،ليامان!وفالخاميالابنهي،وجودءعينهووجودء

ميبل،فحسبالعملقضيةمجردليستالاشتراكيةان:دوايتهوالذيعذارغمولدواللييب،عليهيقضىلاحننيينجيهانر!ي

..*لحاديتخذ.النيالشكلقضية!حادقضيةشيءكلقبلجسمهمنهقلياالمنرالصغيرالولدفينطحهبتةيلافيبدأ

انا":المتدينلالكسيكوبباجملةرموزنحلاننستطيعهناومنوالعقلبالقوةالمومنالاشنرابرهوالظمسكرامازوفابنان

باسمىيتحلىاتساناالمسيحكانلقد،للمسيحمعارضالستالخارجموالتبممن*نزكلرالىينظرواللييالممليوالتطبيقوالتناسق

فيعليهلعثرناالحياةقيدعلى*نكانولو،الأمسانيةالصفكيرفضوالذي..كولياجيل،الصاعدالجيلفيتجنىثمراتهبدات

هـتنداالمشبحكانولما.."بادزبمورقامولربماالثوديينصفوف..اثسانيالجوهرعن*نزلاقعلىالقضاءاجلمنلوحىالقتل

اعتبارللاشتراكيبالئسبةتبررالتيالقوةهيفما،تبررقوةالىالعاللاثعئعسققضية،اكىقتلقضيتافيهتتجسدالئيالبطلهذا

الاشتراكية؟لامحادمي*سالسيةقضيتهانيعدوالئيللاطفالبالئسمبةالماضيعذاباجلمنايفانيرفضهالذي

الموضوسمعارلههوكوليا

قضعيةهذبنىلأبقلعترهوالائعومركيهيمنطئيالالحاوه!لئحث!عنالابيسالئى:يقولانرفضديستوفسكيان

صة!ذلكفيبماكرامازوفللاخوةالمحكماهماريالبناءمنيكشس.-..

بناءماللروايةيحفظكانانالابنهلا!..نفسهالروايةعنوان=

اليههدفماهووهذا..مازقفي*شتراكيةيرضعقهوالمعماري-،

مب!تورإجهباسممشترنهاكهكلدالميتافيزيفالمشادرتجقق!لباهذاأكتئا!افمم!يسترفى-تقولبا!اواختاب

عالمها؟ءن
هـ-ب،

مجلادالمنعمعهبدمجاهد6ال!يعرد1،

.!ر-صمهمسر!ح!هير!مسى
علىالعقببةبمعدرتهويؤمنالقاريءحربةيحترملاله-وذلك

اخناد،والمخلصالمنقذبطليموهلايقولاقبدلفهو..اًلاستنتابم

حديثا:صلر..فشلواقدلهذاوهمبطليليسواصهؤلاءو.قال،الخلفطريق

الحكمبعداهريطالىالهربهليه!رضعندمادإقريانولنتذكر

قيحذاقايكونونقد*مريكيينانومعامريطيي.انهقالعليه

بموو5ص،وانهطينتهيمرطينةمنجبلواانىجميعا،فسحقالهماهلاتشؤودق
فروسياهذاوعلى..نئلانهدغمد!وسيارربويحبروسيابحب

-ص!!.1409البشريجوهرهمعنمنزلقينمؤلاءكلجملتاتيميالشربرة
-ص--ص-،--،.فى5انماماتالئيوانما،تمتلموانها..*نزووملىافيومعزو.لين

الشربرةوروسيا،بالفعلقتلجريمةهناكلكن..المنزلقونهؤلاء

هو،*شتراكيالخاسس*بنهوسيقتلهافالئ!بههاذن..ملالتقد

القسيسمحتضناالروايةبهكنتهيالليكولياجيليتبعهالئيالابن

.ائهولنلاحظ.."متشاب!ايديناستظل"ثيرددوالذيامسي

فالاشنراكيةاذن..*شمجاممعاي،بالذاتالدينرجلمعيرتشابك

اراهبطلىبقلمموتهووجههافيإقفالتبهامن..بلانسجامتنادبمما*خرىهي

اـ..بلاخرااموتذنبيوما:قضيةيطرحالليايلوشاالصغيرالابن

01!ايضاوجههافيويقف؟الوحم!وهذهالتنالقملىايتمتى5كرامة

تعزغحديلهروائمةموه!ةوالت!ليلبالبحثوائما؟لقتل*نز!وتواجهالااخرىجهةمن

.....معنوياالقتلويتمموقفهاعلىالعقلي

الحديثالعربيالابسماءفيدهـنها،عمديامبررةانها،ناقصة*شتر!يةستظلهذاوعلى

تنسىللواقعالجزئيالاصلاحباسملانها،ميتافيزيقييهانلهاببس

هفدا*شترابرفالبطلهذاوعلى..فلسفياجمبا.لالهاتقيماًن
يلأدبدرر.س37-ر.ل.03الثمن،الاشتراجمبةتضيقهيعئده*ساسيةالقضببةديستديستوفسكي

على..لهاالنظري*ساسطرحهياو0.*لحادقضيةهيبل

مههمعمسعمم!-.معم.مهمسسي!رمو!،المعمتياعرلاموءيبرر!صدافىوعليها..!مووبعيتها
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كغهها."مهـههـزرت.عههي.،

ه---ليوا!محلاق!

صى.ث-7!
رسا!صصحسلمجيكارهص-مه

بعسسسسى

والاربعينأالخمسةاًعوامهاًحباننيتعرفتراها..كالموتصامتةتنسكبالداميةا!ل،الاصنرفمنتعبفيالفنروحديقة

حينالبيضشعيراتهاحب،والاربعننالخمسةاعوامهالااحبلا:السياراتفودفوهع،امامنا.الهاجعةاًلموحش!ةالغابةعلى

الضائعةوحيويةلم!جهداًوجههواحب..فجركأبهىاعمافيفيتسطعتمتزج،النسوةوجوهبهاتلتهبالسعفلىالساحةفيمالمصطفة

وحيداجذ!كلماتلفهانيالمبهمةالهـابةسعابةواحب..الراقصونيزحفالهيةتهويةفيالعنبةالعازفئالحانمع

..ينتظرني.والسعاتالئث!وةكهوفالىمعها

الصلدةابصخوربينتتك!رجمولمياهايامهانيقللمابدافكهاتحررالترثارةعديقتها،السودثيابهافيجميلةامي

....وتبدعهتخلقهماش!ث!عن..تسقيهاترابذرةعنباحثةالذجم!اًلمقعد.شطرينذووكانهالتابضلسانهاويرحالاسفل

ليلةشبمءكلفهمتلكنني..يمزقانهو.عبثهلهو.انيقللمابطمنجداوقريب،الملونالحديديبانريزملصقعليهاجلس

الحديقة.فيوحيدايجلسوهوتاملتهلحظاتبمد..الغروبعندشرحلانانهماقال..بهاءسيارة

الىالنزلاءاوىلذا،الثاءكهوتمنهاربةءليلةكانتاعرف..اشبرمندابيمضىكما،ابطاراهلا!ثالىينطلقان

يرقنه،اًحداان.يصرييكنلم0الاولىالظلامخيوظمعغرفهممنيحبهاكاناتيالبنفسعبافةانقلاناستطيع،ابيذهباًين

اجنحتهخذاتهصغوعصفورحولبحنويقفزطرالىيحدلىكانالىلشمسامعفشرحل..بهاءاما.-..الرخاميقبرهالىغرهته

كالممعلزجلثيء..عينيهفيرفعيعجيبملتاعاهتمام..الفتية؟احدبهايلحقلمحيث

نفسهاًلوليدالمصفورتمالكعندمابارتياحتنهد،بمقلتيهتثبثأيضحكونلماذا.تغيظني.مامكانمنانطلقتعابثةبضحكةسات

بخرمىحولهويهبطيعلوالبرالطربينماجديدعنوحومتظلكيف؟ويختزهونويغازلونيرقصونكيف!..الليلةسينمب

ب!ا.اتى،قهوةفنجانيمنهطلب،الفندفىخادمنادى،النخيلالعالم.وحيدة؟يحمثلمشيئاكانشلههاتنفضالياسمناًغصان

بينماالاولمنيعببهاءاخذ،"تعجياحولهيلتفتوهوالخادممجهولةجنالمسالكتجوبالشمس.مباليةلاهاذئةدواًمة

تجاهه،الخاليالمقعدإمامالمنضمهمنالمقابلةالجهةالىالثانيازاحويزفرالظلمةفيينتشيالخريف.السودساءهينفضالليل

منهم.بدفءاعماقهتمسكانتالمهجورالفنجاناًبخرةاناليخيل.مقعديفيانكمش.ارتعه.باردةنسيمات:صانفالسه

يريدلا.تضايقبانهاحسست،امامهجلست.املهاخيبلم!احببتهكم،بهاءخريف.اًلخنيواحتضار.الخريفكبرياءاحب

هـما!داً،عاريرةاللحطةتلكفياعماقه.واتأملهافاجئةاناليهشدتنيعميقكموضفلالهكانتوالاربعونالخمسةاعوامه

دالمبفضولوتلملته..امراةالبنفسجيةوشطآنهامجاهيتكتشفصالهفييمشيرجلالىامياومأتمنذ...الاولىالوهلةمنذ

الحزنامتءالحزنعميقكان..وجههانسلنابدا..وتحدشبابهماضاعواالذينوالمهراصملاءاحدهذا":فائلةاًلفندك

بعيدجبلكقمةبسموتبمم!لم!نهمةلا2.خريفواسمىكابدع:.يهمسابيصديقةفحيحوسمعت."والتنقلاللهوفي

عنثتكروضوجيندياوكان.كالكبرياءهادنةضنابغلالاتتلفهاباحدىليلتقيالمنعزلالمصيفهذااخترانهفيريبلا"

يبكي،بمسامهيبكيانهانيخيل.المنعشةالخريفزخاتبه.."نحونايتجهانه..شقراءالايخرةعشيقتهانسمعت..عشيقاله

بةشيئاافللم.ادفيانبصمتعذاباتهينضح،حواسهبكلكأنمااضافيبحزناميصافحته،يحيينايدهمدعن!مهاسكنت

سالني:دقائقبعد.صاقهظللتمدينوبانه،والديبالمرحومذكرهاوجودءبانلهتوحيانتريد

صمغ؟يضايقكهل-.مقتضبةكانتكلماتهلبن.التعزيةكلباتمنباسلابكميةلها

الحرفاننحسعندمانقولهألاالتيال!لماتاحلىما-انجبتهيدفنكيفجيدايعرف.التملقيزهانساناماماننياًحسست

...انانالاتنااستيعابعنطجز.المستقبلافوكنت0والمستقبلبالحاضرويهتمببساطةالماضي

انا):عجيببصدفىيهمسانإقبلاخرىضمت.فترةوانقضتقنلاهرفهويحدثتي.كاننييداعبنيالاولمىامسيتطيلةجلس

هل،م!متيفسأمنحكانت؟ما،والغزلال!مصناعةاتقنلكن،كالشيانوالضجي!والقلقالحركةكصريكئلم.اولدان

.."؟تقبلينظنيةكلالهب!ديثه.بالتجربةمثقلاناضجاعميقاكانصوت

عليهااطبقتمحندمايرهاتونمنبيدياهربلم.اجبلمتتاجعدفلاكنت،لانامنهضتولما.العشريناعواًميلوانيمن

..ظماىكشفاءهستنجدةمنجدة،حانيةدافنةالفومعنب!تولما..طشمسمنينحثدعوراع!الثىانبعدمجاهله

الخامسةفيكانبانهذكرتنيولما.اغضبلمليلااميعاتبتنيولمافيمقع!يمنقفزت،التافياليومفي،الغاباشجادبن

قنلتها.والسعادةبالزهواحسستولدتيومعمرءمنوالعشرينفيالمبرةالنزهةفىائدعنمحافرتهولاسمع..لالقاهالحديقة

فراشيالىمضببتولما...اميياالؤيفاحب:اقولوانافجاة..كافيةله!ؤيتيكانت،اقناءالىبماجةاكنلم..الغانجة

بحضانقبلتني،انمرماننيتعرفوكانهاساغينبعددخلت،اثملم.رفيقيخرالغابوكان

النافنةتفتحإنمنهاوطلبتبوسادتيتمسكت،مغ!اوفيايقطعميق؟صامتةبالهاما؟.خواطري.منوتئقلنياهيكحدثنيلالماذا

فهمتانهافأيقنتشيئاتقللم..الخريفرائحةلتدخلهـعذكرياتهاسالمافيالشهرطيلةكعادتهاسلىلا.تروىلماذا

.شيءكلذاتبليجةنيتقوللالماذا..؟الخوالى*يامفيوبهاءابي

بعد.الكيبربالبابمنلقةنظراتي؟.كلههدااستعيدلماذاانها1.و.ضعتنىيومعمرهمنوالععرينالخامسةفيكانانهمحي
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ةشززززتسه!قاف!سسسيتكل!هظسسهد،!ه،ء3.يتنظرهاكان.يغبئيلمابدا..شقرائهمعليرحليفب!لحظات

؟؟؟نفسياخدغلماذا.الصغرةرميتهاكنلملا.الصغرةثعيتهكنت

حينما؟اياممنذجمدناظماذاوالا.وجودهقيماشيئاكنت

فما!ول!مار؟دخلناعندماصلدعذابكتمثالوق!لماذااالغابمنعائدينكنها

:..؟كاننظ..أشامتكشيطان؟الفنيقةالفئدفىساع!ةعليناواطلتالصالة

004ببلاهةتمقكانت.حانقةسوداماًنياباالضشبيغطانهافضنان

؟.عمقاازدادتخديهفي-الاخاديد.خنثممحكاتنا..توقفبلا

لمصء.،الصالة.نتقلص،تعلو-ودفالها،تتسعوالساعةنتقلعىاننا.احسست

لمجهض:لثا!را!واصطسلكل؟وصة!السماء.لسطءافيتغيب،ترتفعجدرانها.تظل

-؟م؟صديديةارضفيجرذاننحن.نتقلص.تقولالساعة.نجوموب!

ابحث"يدكيمعدت(،!فشبعالسوداسنانهوتنيالهالساعة.عفنة

؟شيءكل.بهاامسكث.بجانيهمسترخيةمتعبهوجدتها.يدءعن

بلهجة؟الصباحتحيةعليناتلقياللجوجاميوصددقةمكانهفي

*"متعبانني.الليلةقصكادالن":فجأةبخشونةقال،معنىذات

وترءمتةع!الميةبجوائزفافىتاًلتيالرواياتأروعبرتنعبينلاطفلوشابةانت":نفسهيعنباضاهـكانه.اجبلم

004"هذاتنسيلا..هرمتفقدانااما..

؟اناراداذا،ا!عربيللقوبم!ءغئىولا،لغالتددظالى؟!رولاخفبمطرفمنتراضتي.مضطربةالليدةتبموامي

عليها.يلاصعمن،الاثبيةثقافننهيستكمل؟اسفظلوجههافي..أكالعادةالليلةصديقتهاتثرثرلالم!ا.بةشيئا

4؟لهماحمثه!اذا.قنلمنالصهارمانسانيةبمسحةتكسوها

"الشقراء.ويفزبحقائبهاحدىيحملبهاءموها.تئتففسان

فبم:غيوم.جانبهالىتسواليومصباحالفندلىالىوصلتاني

برهسل!:ت!عاًقبيروتفي"الادابلار"ويسر،افنناءصواعقأهربلماذا.المص!.التسى.الرمب."عمافي

مممانوافذتلهفتحناأالخريفيهربلم!اذا.كذلكوصقيعهتزحف

هل!حلقت،وبالتتالي،جطقرببافننقدم،المهمة؟.بالدخاناعماقناتم!الشتاءمواقد؟يهربلماذا..والفالنا

،.لالشيءيغوصونوالناسوالالوانالموسببقى0شيءكليلون"لدخان

اًميئة؟دؤيخق!ةترجمةاًلمربييةثىكمترجمةاًلسلسلة!هامي.!جمبلهفةتضميدء.مورمماامامييقف.عينيهسوى

تتفت؟نظراني.الببهي،ابيذكرىاناعتقدلا.تبكي

انيق.باصاًج،شعرهااسلالر.جانناوقفتعشيقته0.يائستمزلىفيبوجهه

يغطي:وجهه..كلهالكونيملأوجهه..خديفيتغوصالشقر

شفق:.وغربةواسشسلامقلقمنجديدةبعوالموالوجودعاًلسماء

الضجيع:.جديدمنكيدوالشقراًلاسلاك.يتقلصوجهه.بمبنيهفي

؟ببهجة.تعزيتهتتقنللا0منهمبحقدتصافحهوأميزعانفهيمد

اهـن:لم!امراًةبحقدمشيقتهتتاملاللجوجصديقتها.كعادتهاسادية

عنهماالاعلانترقبوا:..اراهمالا..سطرتهجوفيغبمه..عندماوجههصتنزلق*ضواء
4.الساحةالىيهبطا!.لحعداىسسطيعالمحلوفةهذءملاىاصمد

القادمةاعدادنافي4الظلة..العحلاتتحتالاسفليركض.وسعادةاطمئناناتمطرها
عسه4ح!ا!دمات.بجالبهمكاسيلحل.بهلل!ص!الها

؟...تقفز*حذية.عويلاتستحيلحونيالموسيقى.بنهمتبتلعهما

،،،،،*،*،*8،*!هك!*!كهس!!ه!د،**،،،،**،**،،؟..رأسبمافيتنغرس..دمافيفىرتمدالحديديةكلوبها.ت!ور

ناتريدالخشبيةاسنانها.تقترب..بعيدمنتلوحالساعة

ابنيلعق...الخريففيتتوبخىتنتفضتظلدافئةفصايقفون.بالراقصيناصطدم.نطلق4،عنهي!صنيالمقعد..تمضغني

اهوبمي!لو،واشمئزازخوهـوشودمعبدانا.بحنانجراحهااوى.اختنق.المتيقةالساعةشيطانيمضغنيكييحجزونني.وجهيفي

صدرهافيوجهيادفئ.اليهاكضمنيامي.كمقعلىيدبةكلهاالعالماضواءجراحهعلىسلطتكوحشنفسبمععنادافع

خشيتيةالبطفي:حقيقةبتعاسةل!تقول.ممزقببؤليوانثعمطنا.نييفسحون.اث!طمالادميالمحيطفياسبج.اكافح

...صدقهمنحرعليكخشيتولكني.0خداعهمنعليك...الواليمعلىتطلالتيشرفتيالى.غرفنيالىانطلقاظل

تضنمني،المفجعباسأيصدرهاابلل.انشعاظل.اجيبلاعميقايلوعالوادبم!،معييجسياحدلا..انسانلا..ضجيح!

.(،ونجداشابةانت..العالمنهايةليستهت!":وتقولبحناتمنطلم،و!لوغموضخريفمنامعا،القاعخفيحزينا

احبنتهاننيقالمن؟ولهط!:اردداناومكابرةبتح!دواقاطمها.للفضاءالستسلمثمبلمركقلب!!أةاهوك!لو.وصمتكبرياء

.....لميواسنفي..واًلميسئفيانهمعزولمدارهادنسةذرةانا.و*جواءوالطينبالعاصفةامتزج

اًحببته؟أننبمفالمنملتاعحزينبعيدعواء.صديقلا،وعويلوحشةمنقوكقي

تاففيينتحب.اوىابنانه.العميقالواديمنالييصعد

السمانذادهلعشقجسدينجبتن!لر..جانبهالىاهوىلو0.يناديني.اًنسانية
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!)هم!!ىهةههـ55!ة5فءكاة!ممىكهـ!ي
دط-.7لمم

?اياسصدمييمءصالمثىث

لصر!!!ر
هـءههه!!مم!، !!مي!!

القوجميصدالربرالكآبةبالغربةاحساسمنعليهيشتملبما،السإمينداح

السأمكلالخرسبابوابي.وجهبلابزعوار!.وال!محموداللانها!خاشا،واللامبالاةواللااستقراد

الىالوعيهذانحددوالحلمالواقعحيواتبينالان!مالولعلالذاتفنعطي،الوجوهـا!فوعيركاممنحرةتنبثقزمانب!

ذاته،اثنشافمنيتمكنفكيف.خاصةالعربيا!شمان-*ش!انواقعفيالتجمدونشوةالانطلالىغبطةولكن.المبدعب!داهااللانهثية

والزيف؟والتفاهةالضياعبؤرفي،مسئوليتهاكتشافمنوبالتاليواللاجدوىوالاحتضارب!نمحارابداتمتزجلانها"ريفيةابيات"

مناغوار.فيبمااهامرالعربيوالانسان.القلقيننثقهكذا،عتمةوفيض،ضوءاوظلان!بىابكلمعاعصابهامناقتادتاها

الحريةعالماجلمنالحنيفواقمه-واج!،و!اليةوثورةتمردخىالقتيلةكونيةفي*نسانما؟العالمفما.حيويةاننعكاو

وبق،الليبوزادهالطوفانالشرمعويهدر،وا!بةوالبراءةقصيدة"فيولاهثحادنغمفيكلههنايننحدأالحينيضهافي

!عندمبانهيؤمنولانه،لعدالتهاقضيتهبا؟خصارآمنوقدابعاده:العالمبتفاهةالحسويبرعم،"المقهى

حميميته،يعيو!له،ايضاا!خرينولبقاءلبقائهينتعرقانماينشعوضوضاءفي،تغرقضوضاء

بعناعرها:طين؟4لامتزاجالحقيقيةالعالملطبيعةوصولهومحاولةالاشيمامبغفوبوتغط

الوجودهذاابوابتقرعمواًكبمناناساممن،يتمطىكسل

الحدودتلفالسماءسفوحمنمهرولةالاضواميتض4وفرا

السرمديشوقها،انسمانها،الارضفرح..اناجانعةترقعيونصال

نصيصبجخفقوفي،عثسبتدافعفيانااش!ه:مصلوبوالعالم

الحيا.عرودبكل،حروفيفمستقداًنا.تضزلىتبغولفافة

..)1(الهوسر،الهلهيبضلوهيوبينبسمة"ريفيةابيات)فصالدكأكر،فيهااًلسامويتهم

العالماجلمنثور.نهو.بفجر،لذاته،ا!نسانيتال؟فانهولذلكبماالغدكشفتحاولولا،العزاءترفض،الماستعمقانسانية

محاولةفيا؟ضحيةاافعطيولكن،يضحيولذلك.*رحب*رحبيكرثلاالذي.الواقعفلعنة؟وحيويةعطاءمنفيهيركونقد

؟ا!ناربرغرخامعلىاغنيةنعتاجلمنطريقهافيالاستمراروبذلك.الانسانت!حقيحياهمنذاتعليهتنطويوبمايحياءبمن

العديديةقضبانيخلفمنيحسيانه.ب!رض،بالكوق،بالعالمالاتصالفيالمباشرةتصنع

)2(..انحنيهتمبتاخوتيبالخلاصتأبى،باللاشيئيةوالشعورالانسحاقيقظةولكنها،اليقظة

بودفيامراة"قصبلىةمنالابياتعذءفيالحقدويتفجر.اضىمرةبالوجودا!-!طلمباثرةمن

الطةلاجلمن،والعدالةالحراةفضية،القضيةاجلمن"سسببدمنانبثقوقد-السأميخالق"والرمادالجوع"قصيتشي

..*دضاجلمن..اًخر!تجربةفيوالتجربةاتاريخورفن،جديدمنالن!هامامالقلق

الدروباوالحتالاحقادبمااحبالظلامفياف.العالممع

اوكلءدماالمنوناردثعف،اقدارالطمانا؟يطويناالابدهـبماالماتموهذا،اينالى

يجيباحتى..ابوابهبقبضيادفىقدماضينا،المجنوناًلسالمركامفي،وندفن

البراىمه4وابعث،الهاالدمبركمنيبعثفيالعراًقتموزوهذامأقيناوانطفأت،اللهبيديناهدمنا

ونتعانق،والرفاوالشعبو!ط.واغني!له،ومجدهببرادنهتن!يناابعادالموتهرادفيافقنا

:والميلارالحرإتوجوهفينجبنامبهمايهتفالروجاقاصيمنوصوت

دجتاحضانبينمدينتناامانيناخلفما،اللهوراءماعرفنا

طفلهلغة،طفلمناغاةافانيناالريحمحلىوانفرطتالحلمعصرنا

جملهالتحررتغنيوام...يغرينامابوللادفه!،جثةوهعنا

الرفا!يعوددفكهبلا،مهزوماالانسانين!حرحيث،الحادةالتجربةمذءومن

العرورلمجد،المقربةاللامناليةالنغمةتلكتتالق،بريقولايغريهمجهوللاعطاءبلا

)3(.مؤلهعبداتموزيبقولمحيث"تثا؟ب"قصيدةفي،بالانهياراحساسمنعليهتنظوبم!مابكل

الخلاص،ادادةبين"رإنجبةابيات"أصعدفيالتوترإستمروبكذا:فيهاالانس!انيةالتجربةخلفماالىبنالتغريمالشعريةالصورتتعانق

لايصبح،والقلقا)تعاسةرغم،مبشرابالاملقاضحا،الواقعوبينالضيالحياةانمداعيا،سدى

وصور،مميقشكلفيوبتالق..دمولارصاصيولانجبهفاجعةناربشصحنينيتمد

."جميلةمنرس6لل"قص!لدمن"صبج"قصيدةفيناميةمتأزرةالقعيللعميقوتحملني

؟يلقاءفهلصبحهعنءفىهذضخيبختآللفردوانتلادقلقاوتقذفني

7صاغنية)2(123سالغريبالزا؟ر)1(نالزطموجستى،سع!

ا30ًمىأبلمقاء)3(هنفوانحنجركيهلىتعر
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السنيمتارجمنأصذيفقياوافراًةوالصليبالسو!ظلاللهر"شةمنوأهوى،شقراءانلهجدائلوترأمت.0.

النسيسمو-وقدالنرىتشمخالارفيفيوحولناللشمينصلوغاصاسرابعشعاء،،الشرفىفجوةمنواطلت

انجرواقعخلقاو!نشاف؟للخلاعيطريقمنفهلغلالزهرودكر،ضوءنهرتلوى،السفوجعجسةوعلى

وبلا،تثمرلاقدتضحيةبلا،المحتضرالمصلوبالعالمفي-يتدمقوجدول،سواىالفجرزبدمنتفر،وبعيدا

مزيفة0بذاتفيئااًلصميميةالذاتاستندالزنبقةوكزنبقوي!فل،الخرمن!رباالم!اثنجبشق

طررفهذءالرحيلاوالحلماوالاهلفييكونلنالخلاصانطفل،الدسإقظةفي،وقلب،الارضفيتولدابيضعالم

..والكآبة"الحزنوكذلك،اليوميالتاريخمنللهربحقلبالفراشاتوإلمقف،الدنيافياًلشمسالمضرفىبللاابنيا

يفيققد،الربيعينهضقدمغلق،افايمهعلىوباب،ةفرزنزانةجمت،انت..وانا

الدفبنحبورهافياللحظاتوتركض؟ميمونةوقطرة،تمفاالغرباننطعمهابهبفالقمححبة

ماهيةالشاهريكنشفومنمما.يكونلاقداحتمالمجردهذااًن؟زينهالإرضو،نملأ،عطاءاللون،محاجرنامننستلكيف

له:ممنىلاهروباالاليسىانهجمجدالحزنسجينهواصفار،القيدباردسجينبالاابنراانت..وانا

المستعارشعرلهودع،شموصاًمامتعرمدينة"الرازمةلمةالقصبفيواقمهعلىاًلعربيالانسانيتنصروعندما

الوقارمسوحواخلع،الروحاجوفعمالماوعدذاتهوافعءنباحثا.يبقى،اخرواقعااغوارهمنيخلق"اًلغرب

اكترمامولست،النشيددماءفلستلانض-اوتعبرهذاجازانالموضوعيواقعهعلىاًنتصارهلان،الاخر

)اً(..الصورحياة،المب!ثينريشةفبمانتوما.والقلقالهمزكواقع،الذائواقعهعلىاخمرانتصارا

"الزجاج-خلف"الرائعةقصيدتهمطلعففي،ايضاالحلميرفضانهكماللحريتاًلاجراسوتقرع

يقولاللهبظىمبادىءتعانقت

بععدسنى؟هذلدالارلاحلهفييكفبملعد..وا!تصبغنىالاسمراًلمارد

اخر،واقععنبحثايكلنفقدأالحقيقيالرجمل..الرحيلاما:واتمزفىالفاعلاتصاًبىبةيخلدونالواقعهذاصانعيولكن

ا!وفي،شاعرناحققهمادهذا،اًلهروبطبيعةعلىينطويولكنهالمقاهيفيالرجالىيثرثر

منلحونهاانبمثتمتعبةرائعةسمفونيةالمعاعرشعرنافيوللرحيلالالهلعنةو.بمضغون

بحث..محضكانهد،يجدلمالرحيلولكن،اًلعربيالانساناعماكصخبوصمنهمجوفضحكاتهم

مكادبما""ألجميلةالقصيدةفينجتليهماوهذاالعنبمع،عروقهمعصرواقد

انسانها!الفجرمعيغنيارضابمي!على.افي..سبببلا،"ايام!وافرغوا

الوانهاأالشمسفيعتظالشواطىءباي،..الخبز،والحدالة،الحريةص:قضاياهاجلمنالانسانفقلق

البحارعرشتولسدت9*كأومحاو،ذاتهاكتشافمحاولهوءـواخرتملقاحرجسراالاليس

حمار!اك!الشاممرتلونتر؟ياولذا.عالمهفيبالمسؤوليةوالاحساس،الاستقرار

أقىاربأي!"راديمالقد!المهاويالمتيق،المبددالمميقالعالمهدافيوالهلعبالقلق

الىبالرجعةالصوفيشا!رناعةرالقبليالشعوركانهنامنالعضارةتغدوعنلىما"".سبوتنيكاًلجميلةالرائعةقصيدته،اًلعراء.

تثرققدلشمساًللامباني!اًلترقبالصمتزاويةالى،الظل:انسانهاعلى،عليهوعاراتعاسهتغدوعندمااو،صوضاءفيضوضاء

من،الشرىالطموحتنمتحسسوقد)2(يلاخيرالرجلبعدعليهالمثقلالعا"ويتلفت

.0والصمتالكابةالىيدكوعقما،واجملافضلعالمالىطموحهخلاليسالبهوجوموالف

ينثددائبانفصانيلانه*رضىولايستقرلأالذيالطموحذلكعليها)ظنونيلوينقض

هتبلاخرساءارادةظلوكانهالعالملهفبدا،يعوزءماباستمراز..مقلتيههيالرعبو-بضن

والاسف.والالمالقلقسوىالمؤنسمسكنهاعنيتنجلاالبعيدبالفضاءحإلمةضوضاءحض(رة

العوفيشعربعضالاتحوفيلاانهارغم-"ريفيهابيات"وقصائد.جليدمنقطعةانانهاوتلف!تفح

الشاعرتجاربينابيعمنتمتحلانهاو*صالةبالجديةتنسهم-..انسانلاله*-بال!بلتفرداًوكشيءيعاملانيرفضوهو

ضائصهامتالقةمسؤولهكلمةفيوتتعققه،يحياءعالمفيالانسانيةانسانهاوب،رك،ارضهحبولافه،يحياانوير؟،انسانلانهانجل

المضمونفيبرزالانسانيةالتجربةحلالهاتنمووبذلك،متعانفةالفنيةمجرديكونانلهير!!لاافي،العالمبقاءاجلمنالكادحالحقيقي

طواعيةالىذلكفيالشاعرخصمبالعمتعة-ل!ولكاملةلجافياحدةالثبعل!0الرعبيطاهـدهالعالمفييركضانتصبصدىاو،آلةمجرد،قم

.....يناملايائىصدىزفاغو

الشاعربأكنشافللواؤعبالوعيتزخر"ريفيةابيات"وقصائلىالظلاملعناتتطاردء

الحقيقة،الىبناتفضيفهيهناومناليهو.بالاشارةله

ةالجمالالىبناافضاءهاتتأرجحجثثبرد-انسانهايغمواًنالانانيةعلىعارايغدووهكذا

الصوفيشاعرنايصورءكما،هدفبلاضائععري2مجرد.اًوالريحفي

حصرمصطفي:حمص.."الطبول"،"البقررعاة"رائ!نيهفي

فعندما،حدودهالذاتيةالعربيانسانناحيواتيعطىماوهذا

.123صاًلغرببالزائر)1(الوصوللنايكونفهل،بعضابعضنابالتضحيةنعانقاننحاول

..تقريبمااعوامستةمنذالثاعرتبها3وقد،"نهاية"تصيدق)2(؟الاخرينومع،الخارجيا!المامعينسجمالذيالذاتيالعالمالى

البيتين:هذيئفيهاتقراانطع2وبالتفاهةجبثنحياءالذبمااليوميتاريخناالىيرجعوهذا

لايما.مسلاظلولرتاح!لاميطويتصديقتي..وواللاستقراب

انغاهياخربعدييثرقفقدضلفيالاوتارفلملمي:نقرااننستطعالجمالالرائعة"!ريمةاحزان"قصيدةففي
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.-./.ء03--،-07-----.-.ى-ن!!
لأا

أأسنينرمادجهـفنيعلىوالليلوحدى

المصباحضوءفييتلظى

ريعظاحتذروهوهبخان

عصناهتألفقلبهبفيتزرعح!ماماسرابفيحلق

!إالمدفونإثرحعنليواسعيت

**

..شجوهألليإرول..وحدهت

وظنوهأقترؤرميضتمتصهتسحالمبات

إ..المصههولاعماقفيتحدقخهثس!اء

وكهوفيأدواهصاههاتتب

الذآرقناشباحفعصساتتحصالأص

..الهـناروهجيعشقفواشرلأص

..المنتوفكالونثشيتهصاهبفئ

حبيباحضانعنتبحثهرعتاهلتى

هثحباإإللرنأحينهـتنرلمالمافنوبفيابحهب------*--3----------*

!إوداإامندصهتصلوحماتوبحإو!وبلاه

..الاحصلامعنهتبحثزالتما

..ألولهاعصالصمتبحمارخللإعنهتبحث

3-الايامبحمعصلااعإآخئأعهلمهثلثسمنبلثموسماصتنوءاتء!.-
..الموجورللعلبعتت.وظالص!

..اللهتثرقأح.

..المنثهبرالبىتثدباتألتالملمنثإبوار

.إ.يعمسصدأأيتنأاسصفالبهأفأأسص

..الموظديتعتتحبياعبتثااقي

بظيتتالفهئحفانهحبل،ظ.بثا

..حبيبخيالالموجضبابخلفيبد.ولا*

المخفرهالانتوأقجزرغرقت

الملهسصفالآابونداءات

م.خويوظالحص!انهـ،نبتقد

ا!ونحينظ..جوظى..تائهإئخآقاتدكصصتثتو

**

صمتيتوق!فلاحب؟هف،شآز،م

..الموترءلىساعثام

يأتحب!قدلربنتعسإأياائيآماحعصانثنئوأذيعأ

الذاوياللحناصداءعلىسأعشى

..منإهولصدتفيفمأتببعب

..الابعماد.خلفيترامى

..وينإديحنانافيذوب

..مجهولح!بيباللخيا

صديقمحمداًح!قطر
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ط!ترخء-.!2!رز-قيخ-،-بز-خ"!نئول+.3؟.-.لأ-غ-:--2!.-"ير-؟-"

-."36في.ء--.-نئغش-.خ+يز!..--!".؟؟ن!فيلأ!زر-فيلا-!لتونجقالاربعينالواصهـبعدالكناباصبحتو.بدلك.التقريبوجه

زر؟3---!*ك.-.!!في؟*خك!،*:ةيز:؟

ش-ك!-.-كا!"ننلإ-نر-2،كا"كا،----ل!.ءخبئ--!؟!ئ!به!ين..الحكيم

ع،-.---3*--د.س-.؟إ..س-ج!!..امريناحدبينالاحيار:وهيالمساعةمشكلةالمسرحيةوتعالح

روص!!لاء..!.!،.-ءععنها،تبرالتيالمبادىءأوالهيدثوجينةالقنبلة.القانوناًوالسيف

..-كمعءأنالمقدمةفياًلمولفويروضح.المتحدةالاممهيئةالمث!ال،سبيلعلى

للمولةملكهيالتيالاشياءشأنفهذا،العلنيالمزادفيالسلطانخيارالاخفيلان،الاختيارعلىالاقداممنيخافونالامربيدمالذين

ذلك،بعديققثميشريهمنالمواطنينمنوليتطوع،بيعهاادوبر.شجاعةالىيحتاجيارالاصولان،مسمولية

والقاضي،الندايةفيالسلطانويتمرد،عنيفجدليصراعويحدثالفد"الىرحلة))مسرحيةولبت،الخطرالملحالطابعذاتال!عاعة

الرهيبة.بالحقيقةويفاجئه،يختارانعليهيلحالىالقمر،انتجهةالصواريخعنيتحدثوالعالمكتبهالقد،عنابيعيده

الذيالسميفبينالا"تيارسوىمولايياعليكفما،والان.هامةمبادىءفيهاوناقش

إ.."يحميكولكنهيتحدالرالذكيالقانونوببن،يعرضكولكنهيفرضكوابطالاومكانازمانا"الحائرالسلطان"لمسرحيةالمؤلفواختار

في،الاخنيارانيعرفولكنه،السلطانيقتنعفشيناوشيئا78(-)صالسلطانوهو،والبطل.الممايكسلاطيناحدعصرهوف!المصر،لنرقيين

يتحمليختاروالني"المص!،يقرراًلاختيارلان،رهيبةمممة،ذاتهحدالىووصلحسنادلأءاًلمغولضدالحروبفيأبلىمملوك،الحائر

علىالفصلالستارويسكل.النهايةحتىاخنيارهمسنوليةذلكبعدقيعهانقبليموتالسيدهذاولكن.لسيدهخلفاالنها-يةفيالحكم

!القانون:السعبطاناختادوقدالاولوالتحرر،ال!قوثيقةعلىيحصللمعند33الحااناي.المملوك

الفريبالعلنيالمزادهذاحولباكملهفيصرارالثانيالفصلاماويسمع،القصةهذ.المدينةفيالافوا.تتناقل؟احرارايحكمفكيف

ويخنردد-،اشنراهمنيعتقهث!،السلطانفيهسيناعالذكيالمزادهذاالنخاسحولاًلشبهاتوتحوم،الوزيررأسهموعلى،بذلكالامراولو

النحر،فيمالهيلقيالشاريانهذافمعنى،خسارةوي!نتبرهاالبعضوهذا.الشانعةهذءاثارالذيهوانهبحجةباعدامهف!يحبمون

فيهوما،التضحيةهذءوراءالوطنيبالمغزىيذكرهمالوزيرانغروهو،الجديدالسلطانباعالذبم!هو،بالاعدامعليهالمحكوم،اًلنخاس

علىالمزاديرسؤالنهايةوفي.المشرفالماضيذكيلسلطانهمانقاذمن.الراحلللسملطانصغر،مبلوك

ويقول.دينارالفثلاثنمبلغالسلطانمثراءلقاءعرضمجهولشخصالىشدوهوقدالنخاسمنظرالاولالفصلفييطالعناوهكذاً

ويطلبون6.1()ميبة،اواحييكالصالحالمواطنايهااهنبك)ءالوزيرفيهلينفذالفجراذانلمةتظرالجلادوامامه،المدينةساحهـةفيعمود

العتتىصحةعلىالوقيعمنهيطبنونثم.اليععقدعلىاكوقيعمنهيتماًنبدولا.باتقانينفنماانوعليهالاوامرحسب،اًلاعدامحكم

فمن..بذلكيامرءلمموكله!بالرفضيغاجئهمولكنه.السلطانعتقوعلى.الفجرملاةالىللدلوةالمسبمنذنةالىالمؤذنبطلوعألاعدام

النناهلادينعل.الغانيةهوموكلهانجميعاونكتشف؟موكلههوالرجالتستقبلءاهرةاًنهاالناسعنهايقول،غانيةعنزليطلالساحة

كيف.الحاضرينوكافة،والنخاسالقضاةوقافيوالوزيرالسلطانمسامعالىاًلجلاديثرهالذكرالضجيجيصل.وجاريتهاهيليلا

معهاوتدورأوتحريرهردهترفضثمالسلطانالعاهرةهذه.تتربم!الغانيةوتدبر.بالامروتعلمانالضجةعلىفتخرجانوخارمتهاالغانية

الحجة،فيالقاضيعلىالغانيةوتنغلبمحاوراتيؤذنهطر،الفجرآزاًنعنتصرفهبيتهاالىالمؤذنتجلبانها.اعرا

:الحوارهذاالقافيوبينبينهايدورو.معه،السلطانموكبيصلالل!ةوهذ.،الإعدامحكمينفذلاوبذلك

مواًليس...الشراءهوماالقاضيمولاكلييالكن:الفانية"،مظلمةقممبالاعدامعليهالمحكومانونعرف.القضاةوقاضيالوزير

ثمنأنظرفيشيءاقلاكفيالساحة،المحاكمةوتعقد.الجميعامامفضيتهفيالنظرسيعادوأنه

..ذاهو:القاضي.بالفعليهوتانقبلمولاءيعتقهلمعبداًنهالسلطانويكتشفعلنا،

التخليانه1..الامتلالةعكسهوايس100الننقهوما:النانجبة،وزيرهويؤيده،بالقوة-الالسنةاسكاتفيويفكر،ويصممويفاج!

الاعتلالر!عنعليهالمحكوماًلنخاسوبمان،بالقانونليذكرهيقفالقضاةقاضيانيخر

نعم!:القاضيسلاجم!يانياتاذن"القاضييقول.الصمنالايقلولمبرك!ءبالاعدام

يا.الا!ننلا&شرطاالعتقتجعلانتالقاضيايهاانن:النانيةبقاطعليسولكنه.والر؟وسللالسنةحقاقاطعالسيف10؟. ى..لكلمه

عنيتخلىانالمثعتريهلىيجبصحيحاالمباعالثيءامتلكلكيانهمنيغرلنالقوةاستخداموان58()صر،"والمسائلالمشاكلفي

.الثيءهذاالقاضييطرحمرةولاول.عندالجديداًلسلطانأنوهيشيئاالحقيقة

؟.0ماذا؟..ماذا:القاضييسكتاناما:امريناحديخنارانالسلطانعلى:الاختيارمشكلة

"..هنهتتخلىانيجبشيئاتمتلكلكي:اخرىبعنارة:الغانيةفما.خلاصهطريقهعنليجدللقانون!لخضعاوا،بالسيفالناس

..تتخلىانيجبتمتلكلكي؟.0تقولينكيف:القاضياشتراءمتاعاالسلطانيعتبرالقانونان؟هناالقانونمطلبهو

911،012()عي.."تملك*يجبتمتلكلكي:شنتاذااو:الغانيةيباعانويجب،الماللبيتملكالانانهاي،الراحلالسلطان



3واد،الساحةنمسفيفنحن،الثالثان!ملفيكنأفاراوتطاني،لهاقلكالسلظأناتوعلي،هوففهاعنىالغاييةرتصر

وشممه،،عليهويعلقونالحالثبهذايتنمرونوالناس،الظنيةمنزلالقانوتيمثلاللي-القاضيديعلن!منزلهافيا"البضاعة،ابتسليم

و!يق،وعمعاستخلفالمرأةهذهانيقولفريقمراهنهفيدخلقدقدكانالسلطانولكئ"..يدينفضتفدمو!ييااش*ا!له

يظ.راخرىومرة.نفسهاعليقطعتهالنيهيبالوعدستفيانهايؤكداقىاجعيتعودلمانه،افلاسهيملنلنالذيوهو،القانوتمبداًتنن!

الىا!رقنةفطجفيقيددبالاويوصيه،الج!دعلىوينادكم،الوزيربدركمبالتةهقر!رلىو!،باستمراريتقدمكانحروبهوفي،ابدا

المرأةهن!انيقوللاوهو.عهمطنقضستهياًذاالفجراذانعندولكئ،جدبمنبالسيعفالوزيرويدح.الحروباساليبمنانهمن

تضمنتهمة،اخرىتهمةبهاسيلصقوانما،كاذبةلانهاالاعدامتننحقلقد..سيفكاغمدإ..سين!كاغمدلا..لكفلت"يصيحالسلطان

منزلنافنةومن!جاسوسةانها:وهيايواةعلىالجماه!سخطله125()عي"!..ةفلن!تمرالوفعهذافبلنا

وبينبينهاي!ورالنيالحوادمنشيئانلتقطاننشطيعالمرأة.السلطاناختالىلقد

ع!اهرزرليستانها،المرأةصصهبحقيقةمرةلاولونكنشف.السلطان.منذزالوكانلقد؟بالقانوتتمسكايزدادجعلهاشي-فما

والقصعنصوالشعرالغناءتحمبكانتجاريةهيوانما،غانيةليستبلاناحصنارالسلطانانلهمفائ!المزادقنحقبل،الرعيةيحصاطبلطات

والرجال.يموتانقبلتزوجهاثمبهاواعجبسيمطاشتراهاولقدالسلطانويتاثر.الرعيةفيفرداضعضلهيخضعكماللقانونيخضع

الفنبضروبللاستمتاعياتونوانما،محرمةلمتعةطلباعندهاياتونلا:بالقانوتتمسكاويزداد،القولبهذا

ممااكرالليانيهذ.علىاحيانالانفقواني"وتصارحه.المغتلفة!عينطرفةفيويحل،يسرفييتميثيكلبالسيف:الوزرر"

-وتجينه؟.."تعالىاللهلوجهنجلماذا"السلبمانويسألها"!..اتقنل،الطريق.هذافيوسامضي،القانوناخنرتلقد..!:اللطان

وهي(اع4عى)0.إ(هواتهمناني..الفنلوجه"وثقةايجازفي.اوحالمنفيهيصادفنيمهما

منها:الناسيقولبماتمتملا.؟.القانون:الوز-س

اًلىالامربيانتهىوقدالس!ةسيعةامرأةالناس:اعينفياني":جميلةبالفاظونطقت،قبلمنانتقلتهاولقد،نعم:السلطان

منمصلحتييعدولم.لىراحةذلكفيوصوتوقد.الحكمهذاقبولفيفرداضمعفلهيغضعكماللقانونيخضعاناختارالسلطانان،)

يصبحفانهالسوءحموداقصىانسا)يجتازعنمما..اًلناسرأيم!كلتحقيقهفييينلانيستعقالرائعالقولهذاان.رعيته

5ءاً(مي).0"حرينىالىحاجةفيواناإ..حرا126ً(،ا25ً)ص.."اًلجهد

بهوتعجب،إنسانيةجوانبالسلطانفيالمراةوتكتشفمنبالرغمللقانونالخضوعفيالاستمرارعلىيصرالسلطانان

شواكلبان!يجيبها.يومااحبهل،الحبعنوتسالهكلهالاعجابحديثفييدخلانسوىامامهييقىولا.افلاسهاعلنالقاضيان

فلق:فيتشصلهثم.هذافيللتفكرمجالالهتدعلموالحكمالقيادةسلطانهانهدصكيف،برفقمشكلتهامامهايعرضيانه.الغانيةمعودي

لهاسيحتفظانهلهاويوكد؟الفجرفيتعتقهانبعدسصنساهاهلليي"الغانيةوترد؟منزلهافيتطالبهوهيفيحكميهف:ويسالها

منهم،اًرهواًجستنتابهـمالساح!ةفيوالناسهذاكل.طيبةبذكرىاع!كفأناانن..النهاراثناءسلطانانت.ذلكمناسهلولااًبسط

يظيرثم.بالتفا؟لنفسهعللمنومنهم،لننشا؟مدريسةهومن13(.اً)صإ.."منزليالىعدتالمساء!اءماذاالنهار،طواللممولة

وانهابهمتمسكةالغانةان،بينهماالدانراًلحوارخلالمنونكنشف

،4-*،"،"**،-4"،"،*،،،،،،،،،،،،،،"،""4،،،،ألمانها،عظيماثرفاذلكوتعتبر،!املطصارالسلطاتبئنلفخر

..ءاً.!؟لهاتريدءوهيصحنتهتحبهيوانما،نيةبسوء.شرائهعلىتقدم

ل!ورهولعصيا!حروب؟لهايكونانيمكن.لاوانه،وللشعبلهاملكانهيبلفهارلكنه،وح!ما

4*حتفاظبين:تختارانعليها.مثلاالعرشعنتنازلاذاالاوحمما

اليوماًلىاً!اًر!خ!جرمنبرسلطانا.ليبقىالمتقحقعلىاتوقيعاوالعرثى،عنيخننازروجعلهبه

لهاتعرضالتيالمشكلةلنفسالانتنعرضانها.الغانيةوتفاجا

فيلانالغانيةوتقرح.الاختيادمشكلةةالمرحيةبدايةفياًلسلطان

مدرسةفيالاستازبونهغبريالللزغيمموضوغهفيا!ولالكناببر:جنرفيالسلطاىدتل،الاخيارسلطةالسلطقهمذهكليمما

القوميةللدوافعدقيقتهح!ليلغلىيتملىبويسشالعليلالحربلمهأ..الانالامررماميديفياملكاننانا:الغانية"

بسهابويدكر،الحصحيانحروبالهوالاقتحاديةالاجتمدغية!نعم:السدطان

العبدعصيانمن،الحصورممرعلىودسائ!لهاالهـحوولاهذتمنظمهـاتإ..السلطانابقيبمشيئى:الغانية

.-!..نعم:السلطان

يريهتحوثوراتمنوقعوما،الجزائرثورقالىاسبرتهلاوسالروصانيام؟0تالسلطعزللنتغ-عنيوبكلمة:الفافية

بةال!بلدانمنوسواهاالصينيةوالهندوالمصينروسيافيبه!إ..نعم:السلطان

للقارىءكسيل!رفدا(وة"والثورةالععيانحروب"إ..لمبمسحقاهذاان:الغانية

القريبةبواعاث!وممرف!ة،الإديةلمالع!اح!دآؤمتابعةالعربى..شكبدوننرالسلطان

حصدات!ها.تعوش،دالبعيدق.أ.ا!ل10.السلطةهذءكلاعطانيالنييبومن:الغانجبة

(371،138عي)".القانون:اًلسلطان

امابتهالذىال!بجاحعوامليبرز"والثورةالعصيانحروب"ويين،ليتمنحكالنىالعبودية"بينتخننارانالغانيةعلى

والانتفافات،الاستت!ليةوالثورات،الوطنية1العصيان.حركات4الاخنيارانوتغشف138()ص،(وشصنكسرشكخنظكالتيالحرية

.الانسانت!فيشالاجتماعية4الاختياران"نعم،قول!علىويؤمن،ذلكللسلطانوتذكر،صعب

نسخله.نف!قثلالنالرالكتيابههذااقتناءالىبادر؟وفيأمسئولياتهاويعانقبل؟منالاخنيارنجنجربةهويمرأفلمصعب
حجةهلىالتوقيعوتقرر،سلطانايظلانسبنبلستص!عل4النها

005ليلةلهاالسلطانيكونانوهو،اخيراطلباتطلبانهاولكغ.المتق

بيرو!،المكولىولر.سروقعتللفجرالمؤننافنظذاالجرمطلعخنىعنممايظلان،واحدة

.سي،!هي،-"!ي-سههي"لمسسس!م!ى،،رر،0وعرضهاطلبهالسلطانويقنل.الفنقحجةعلى
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توتةيؤلفبمنفاسنبة!المرءخشبةعلىقهـتعشلبانها،الأممنراًضالقانونبعبةفيزالمااًنهليثذتجاءلقد.القضاةفضييظص

عزفها.الىالحاجةدونبراغهواثناتبتموينهاويكتفي،موسيقيةفيللفجريؤذنانمنهويرطلبالمؤذنعلىيناديانه.الحيلمنالكعرر

بعدوتأديتهاتلحينهاليتمتوضعوالاغنية،لتعزفتدوناًلنوتةانوينفذ.اًلمئذنةالمؤذنيضمدومنامشات،ترددوبعد.المليلمهـئتصف

لتمثل.تكنبوالمسرجةعاءمكانفيليعرضينحتوارتمثال،ذلكيطالبهاالمقاضيانغر،والمرأةاًلسلطانخىاًلجميع،ويم!ش،الامر

الايجايبة.صودتهافيظهورهابعدقيمالمختلفةالاعمالهدهعلىوالحكمسماععئدالعتقحجةعلىبالتوميعوعهـدتدقد.بوعدهابالوفاء

يكتب،وهوذهنهفيالمسرحمقتضياتمرحيكا.نبكليضعانويجبفيكنااذاماتئامشانلهاوليي،اذنفدالمؤذنهوواها،المؤذن

حيةاًلمسرح،خشبةع!لىوجودهاضوءعلىالمسرحيةفييفكرانيجب.عتقهيستحقسماعهومع،الاذانسمعتانهالا،امالليلمنتصف

فشلهااومسرحيةلنجاحالوحيدالحلان.وحركةصوتذاتذابضةويكون،القانونالياًلتلاعبمسألةا)سلطنيهاجمانبعدولكن،وتوؤع

والذي،ليلةكلالمسرحيرتادالذيالجمهورامامف!سلهااونجاحهاهوليىاًلتيالفر،هـةياقوتتهيمنحهاالذي،السلطانوبينبينهاالوداع

وفيالمسرحفيباستمراريفكرابداعهالحظاتويعاننمرحيةيكتبلهويقولاحراراًيحكمحراالسلطانويصبح.شبيهالدنيافيلها

والمتاهد.الممثلعلىالحواروقعوفي،المجمهوزو،في،امكانياته:إلعتقحجةيطويوهوالقاضبم

.سطورفييغوعونالذينشكسبردارسيمنالنقادسخرولقدإ..يرامماخيرعلى..ءولايم!؟الانشبمءكلتم:القافي

الفلسمفية،ملامحهافيويتعمقونضروحهافيويسهرون،مسرحياته..الاهمهووهذادمؤطرة.نسفكانوبغر:اًلسلطان

عاريا--يوضعكشيءاي،كمسرحيدرسونهالاالوؤتنفسوؤ!ييتصوركانمن..السلطانمولالايانضجاعثبفضلةاًلوزير

هملتشخصيةان.وجودهورماووجودهليثبتالمسرحخئبةعلىشجاعةمناكبرشجاعةالى/ص،جاظريقهـذانهايةانىاليران

ودارسووالفلاسفةفرويديشغلناوالانفكرناتحتلانيجبالمسرحعلى.؟إ.الميف

عنها.النتععريرةالاوزان(.91ص)إ.."حقا:القافي

لنتوفيقجدةمرحياتاننجدحينبالالمنحسهذااجلمنأجدىالقانونانوهو،سادروفيعلم،اًلاخرهويفهقالوزيران

،المسرحخشبةعلىلتقفالورقاسارمنتهربانتستطيعلاالمحكيم:لهادائلا،الفنانة،اًلمرأةاهـلمطانويودع.عاؤبةواجملالسيف"ن

مثلماهامةواتجاهاتمبادلىءالحكيمتوؤيقديهالنايقدممرصياتإ..ليلةعبدككتتازكه!ابداآفىلن:اًلسلطان

مسرحيةاننسمعحينبالالمونحس،"الغدالىرحلةا)فيحدت291(ص)..((مولايياوالقانونابىداسبيلرن:الغانية

مشاحناتاثارتؤدجديدمنانجرامثلتاقي"الكهـفاهل"وتعزوءالتت51الفصلعلىرظ51دلااعبارليناوبهانين

انهاكلههذااثناءونجبلوالتنافض،التخبطمنكثراوشيثاوصللأمات.شريةاولف"كه!الىلمطانموكبويرتحرك،الموسيقى

.فشلواالذينهمالممثلونبل:اخرونورد،المصرحعلىفشلت،"

علىنفسهووطنالطريقةهذءالىالحكيمتودتقاًرتاحهل.لرىمنوواه"اكلءلىويفضله،القانونباخنبيارا،ؤلفينادبم!وهكذا

السرلنايفسرفانهصحيحاهذاكاناًذانجالذهنيبالمرحالاءنفاءفثللمحلماذاوالا،تصدكطلاالقوةان.العارمفتاكللحلونتإئل

فلسفيةشخصياتانها،الحيويةالىالرديسيةشخصياتهافتقارؤ!اخنظرفلقدالعاؤلالسلطاناما!الاصداتاشكالاتصلفيالوز،ر

مستساغةغربطريقةكعرةمواضعفيحديثهاويطول،فكرةءنتعبر!اًلقانوناخنار،بالفل

فهل،رمزياموضوعاهدءلمسرحيتهالحكبمتويخقاختارولقد.احيانادقد،برالعربية!مورهوكما،المسرجةعنوانالىيقودناوهذا

وطزيؤنهاوكيأنهاطابعهامئهاواحدةلكلشخصياتتقديم!منهذايعفيهبالعنوانيحتف!لملماذا.الحائر"ا)السلطانعنوانالمؤلفلهااص،ر

وامعاءوذقنفملهشخصاببسالسلطاناناحىانني؟المحريثفيعبارةاما؟ملبالةاختارؤ!والسلطان؟"اخترت"الفرنسبم

وانما،العالمفياًخرانسانايعنيختلفتجعلهالحديثفيوطريقةوايجازيق،عافيهاوليس،تؤخراوتقدمفللأإ(اًلحائراًلسلطان))

مخلوقعنتبحثح!ائرةولكنها،جميلةفرة،فكرةاماماننياحسو!نها،الهراءتستجديتكاد"الحائراررلمطان"ان."اكأرت"

بتحسث".الحكيمتوفيقمسرح.فيالبطلان.الدفءفيهايبعت.وليلةليلةالفقصميمنمصةتتصدريمارة

مناجل.ذلكغرشيءولملافونةعنيعبراومبداالىيدعو"رسمي:النتانيالنحوءلىوجدناهاالمسرحيةشخصياتالىانتملنافاذا

نجحممااكثرالثانويةالشخصياترسمفيالحكمتوفيقنجحهذا.الغانية-القض"،ةؤاضي-الوزير-السلطان

عنهناتعبرلاالثانويةالشضياتلان،الرئيسيةا!ش!صياتفي:جانبهمالىوهناكالرئيسيةالادواريلعبونالذينوهم

تتحركادميةشخصياتهيوانما،بتصويرهااهتماليالمبادىءالغانيةخادمة-الاسكافي-الخمار-المؤذن-الجلاد-النخاس

تقنغظوبذلك،وتشربوتاكلالاحداتعلىوتعلقم9وتأوتضحكجانبالىهذا،الخيوطبعضتحريكمييساعدونوهؤلاء

المسرحيةيقرأمنكلانفياثكولست.أعجابئاعلىوتستحوذمناءضايؤديه)الكورسدوريؤدونالذينالشعبمنافرادبعض

و؟صاحب،وبلاسكافي،بالاعدامعليهوبالمحكوم،بالخددسيعجبوالاسكاف!الخمارالسابقةاًلشخصيات

انهالا،بالغانيةويعجب،السلطانيحترمالقارىءكانواذا.الحانةفوفيق/رسمهاالتيالمرحيةالشخصياتعندؤليلانقفانونريد

والاسكافي.الجلادمع،مي!سمنمسرحهعنفيبماالفورعلىتذكرنااًنها.الورقعلىالحكيم

الشخصيةانها،لخطاتام!امهابالوؤوفتغريئاالوز.بروشخصيةمسرحياته،عد!هـمنفي،الرئيسيةوالشخصيات.ذهنئ!(مسرح"انه

يثريرةفليستالاخرىالشخصياتاما،المسرجةفيالوحيدةاثريرةلاالذجماالحدالى-الاتجا.هذافييتطرفانهغ*س.فرهعنتعبر

او،نجبةبحسنءتخطىفانهاخطوارتكبتحثولو،الاطلافىعلىق!مينعلىتتمشىفكرةوانماودملحممنمخلوقافيهلمئايق!م

انه،دمهفيليسالشران،الرلادحتى.التصرفسوءمنبدافعليستشخصياتهانالىيخبولهذا،الناسبينونسرحداءوترتدي

معرضفيو+لقول،بالاعدامعليهالمحكوممعويندمجويغئييعربدلتستشخصيات،رمزبةفلسفيةشخصياتانها،الكاملبالمعئىادمية

يطيعانالاامامهليسوانه،الحكمبتنفيذمافورانه.معناهماالحديث!اًلمسرحعلىمقئعة

الهاويةحافةالىالمملكةيدفعاله،بطبيعتهفشريرالوزيراما.الاوامرهل؟"الذ!نيالممرح"عبارةفريسةسنظلفنىالىلمولكن

انموذجايعتبروعكدا،للسيفالكلمةتكونبأندائماويطالب،تئةوالفوثبر،مقعدع!لىنجلسونحنالمسرحيةبقراءةنكتفيانذلكمعئى

العرفيالهاويةحافةمنادثرابان.اليومالعالمساسةلبعضونحن؟الكنابعلىالمنكفىءبالمب،حدخانهايلتفسيجارةوندخن

سياسييدعلىوانما،حاكماوعاهلاوملكإدعلىنجنم.لاقدالحاني.لتمثلتكتبانماالمسرحياتان؟ا،سرجات"فكنبلماذا:نتساكل

ويقنرح.عليهويشر،بلاطهفييعملكييرذهنيةمسرجةبكتابةاحمتفاءاما.لوجودهاالوجدالتبريرهوهذا
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.(11ص)"ربما":الوكيلجوابويكونبجدوى،ادسحيةنهايةفي،اقئعنفسهالوزيرانيبموولكن

القاضيبينيدورالذيالحوارفياخرىسماتوتتضحالطريقلانالعينقريرفالسلطان.السيفبعقميقتنعلموان،القانون

المج!ولات-صذلكهومنيعرفانيود!اًئر!القاضي،والو!لدم،قطرةتسفكاندونالمرجوةالنهايةالىبهادىقداختادهالذي

.ا!رطانلا!اذيملكما!كلالمزاددضا!فىي00السلطانمولاناياشجاعتك"بفضل:قائ!هذا.عهىالوزيرويعلق

.بعغأماذاهذاموكلك:القاضيشجاعةالىيحتاجالطريقهذانهايةالىاًلسيرانيتصوركانمن

...شيئايصنعلا:"ولالمجالعباوةهذءانوا*حظ(.91صة؟.."السيفشجاعةمنابهر

؟..مهئةلهاًليست:القاضيفيالوز،رفحوار،تمهراتسبظلمتها-الوزيزجانبمنتحولاتعتبر

!..ذلكيزعمون:المجهوللا،كلههذاًمنبالرغمدلكن،متخاذلصائرهادىءالايخرةالصفحات-

..شيئالصخعلاولكفمهنةلهاًنيزعمون:القاضي.تماماتحولالوزيربانكقراء،نظ..خع

ذاكهو:المجهولة،المسرحطوالالقضاةقاضيبوجودانيشعرنااًلمؤلفواستطاع

القانونهكأخبرتهانويبدو،لهمناسبشيقحواروضعفي!نجح.

غش؟اًنه:القاضي.كهذهشخصيةتصويرعلىساعدته

.ا!ثيءلعض:اًلمحهولتسض-قىاقياالغانجةسوىاًلرئيسيةالشخصياتمنائنيبقلم

نتي!ة.هذاجاءوربمابعطفعالجهاالمؤلفاًنوالملاخظ.طويلةوقفة

.؟.*عيان-مناًهو:المقاضي:لسببين

إ..ذوكمن!بر:ادبر3!وللمنيوالبسالاولالفصلينفيوبخاصة،تذكرناانها:اولهما

؟..ذرنكيف:ا!اضيظب3وشبابهمطلعفيالحكىمتونجبقعرفهااتيالطبقةتلك،بالعوالم

إ..ءبزيارت!لعنىلاهوو!،،يزورونهاً!بن:ا!!ول.الطائفةهذهافرادفيباندماجهاًلارسحقراطيةبينتهوا!عشعنها

......ةع/بنروهوبالشوةوأحس،البوهيميهلنوازعهاشباعافيهاوجدلق!د

8..نقوذأر،ا!اصىبمالقصيرةيسمالحكتوفيققصةقراوالذي.تمثلهالذيالطربالى

!...هـاًرله!لى..نعم:اربر!هولالىةالقهإهدىلقد.الفئةهذ.معتعاطفهمدىيلمس"العوالم"

إ...المعارلىمنكأببرأله:القاضيولمم،"ارون"كلمةعسطمناًولالاددرانج!حميد.الاسطى

(112،113ص!...فىير..إ.نعم:المجهولوالغا؟بزكأ.معهايندمجكانوانمااننقرجموقفالفئةهذءمنيقفيكن

إضقذالؤيعو،الفافيةفيء.ثلا،المربةهذهفيارفنانمجالسها.الا!رجويثسوالفناءتهوىالرقصامراةالمرحيةهذءفي

،السياسةرجل،لم!انالىدعوةالم-سحيةوفي.ارتهايةفيالمو!ف.للعوالممهلبهصورةهناوهي

السيا-لآ.فيعملهجانبا)ى،الةذاًهى،المماودادملطانفيممثلاالعطفالىالمؤلفدفعالذيهويكو!قداحرسبباهئاكاىغير/

واجسد.الثالثالفصلفيوبخاصةضخمةمرتبةالىورفعهاعليها

اًلغان"افراني.لشيءرمزاالغانيهاًعتبارالىمدفوعاهنانفسي

عذهوضعاًلمولفاناليويخيل.وتجسمهالفنالىترمزانهاعلى

لمااع!ل!لمهـاءلآمح!والمسرحهةتابة3فيانيثرعقبلخى،البدايةمنذاعتبارهفياًدنقطة

.امرأةمجردوانماعاهرءليستالغانيهانالنهايةفيلنااوضحلقد

ة!نالم!منلحنةلاتنرافتصدرالرجالمعهاإجدسوانالطربمجالسفيتجدساندهاديدذالفنتهوى

....كىا"الفاضلةالمومس"بهيوليستوالاشعارالقصعىيتبادلون
.لق

00026حزءا65اًلعر!منها(لمنضد-وقفو.فيلك(0691-ا2ً-3اليوماًخبار)منصورانيسظنها

.؟.اانها.عاهرةطنوهاحنالمسرحيةفيالمواًطنبنجمهرةموقفمنها
0008".اًا:اهـ!جبممع-2مةتووذلك،حقبقيتهايصرقوالن،يصدقوعالن.الناسبأنتعترف

320008لارب!رودجمكبرىالطبهات-3صةيهنرها،إ"-هـؤواانانهم،الناسمزاعموتفنيدنفسهاعنالدفاععن

10036اً*إ"وواءخحرررر-إلمألى-4قولو--اجهـوىما..اًلحقيقةتصدىلن":للسحلطانتقولوفيلك

07:ئظاائحناً!رظلمت-6".يه!ا9نفعلاحقيقةهيالناسيصدقهالأحقيقةان!إ..اًذن

..!..دورايض.اتمثلولاالعاهرهدورإذنالمسرحيةهذ.فيتمثللأالغافي

001صزءاراًأساجلابن"عتاق5!صارعس7!:اكليس.المسرحيةفيبذلكيشعرناماظكفليس.*نثىالمرأة

025الدء/ضة؟طواونلابنت(سع55اًلازالا،ءة-08ارة-ناشكالؤصاًارأةتلبهكماالمرأةدورتدعبانهادنايثبتما

006""ارجم!اًلرربىينمئنمعس9غراماومكيدةأوحسداوزواجالمسرحيةهذهفيليس،ابختلفة

005إعا!إلابناوب4قولااةو?!امتار"برع-اأ،ؤءتةالر!ترم:اً.فاالغانيهان.القبيلهذامناشياءاًوجارف
057ئتادئدلى

006جبيراررجالآ-21.ارةنااو.فكرةالى،الوزيرويرمز،السلطانيرمز-مثلما

0015لمابطةادنرحنا-13اءفمببر:اهذاة.وءعلىالمسرحيةجوانببعضاستقراءفلنحاول

0002جزآناليورقورببزاويرغ-1(انها،دعايةاًوا*ندونالنهايةفيرسالتهاتؤدكبماالغانيهان

.ء7/للأميةالا!ال!وللآربر+خ-15-،نالس-مماءلتمفمريالمزادفيتتفلافهي،وصمتهموءفيتعمل

003المقفعلابرناًلكميروالادباً(صغبرالاد!-16ولا،اًكسا،باسعوليقومعنهاوكيلاترسلوانما،علانيةاًلممدوك

0012!رر،!وازراوىعاًر!أسن-17.،لبالفالشراءيتمانببر،وعند-الضرو.رةالنهايةفيلاهيتظهر

اً.م.!ا!قزويئى*!ادواخبارابىاللأداىار-18يظ:9-االتيالمجهودةالغانيةالىمشراالويهليسألو،دوذير

بيروتدارسصالردار-لناشصاهـب.؟.الى؟واضاهـو.؟.اسمهتفيلماذا..دكن":ماشخصا

مج!و!؟"الصالحوعمله،مستورااحسانهيبقىانفييدة3الاالرغبة
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عليهللمحكومالجلاديذكروعنمعا.مواضععثرةحوانيفيذكره*.وفيببهافيبهوتحشضتشتريهكيفالغانيةيسال!لسلطانان

لاانهإ.00الفجر"عليهالمحكوميتسدلىالفجرعندلسيعممهانه:قنجيب،الجمهورامامعملهيؤلثيسلطانايظلالوقتنقى

موضعوفي6()عي"؟..الجلادايهاكذلكاليسإ..بعيدايزالائناءسلطانانت.ذلكمناسهلولاابسطليس:الغانية

دكك:ال!د"بالفعلبعيدبانه-شعوريالاسالجلاديقنعاخرع!دتإاًلمساءجاءفاذا،إلنهارطولللمولةاعرركفاناائن..النهار

.(؟اعي)"..بعيدايزللمانه..الفجرمنالان0(131ص)إ...منزنيالى

بانوتطالبه،*ءراملحظةينتظرالليالإدتطمئنوالغانيةوتبيان،ايهوديوة،الفنالىكصرةاشاراتالمسرحيةوفي

فيلهسيؤننالفجرانإ..بالكتشغللا"بالهيشغلولايتالىالصملفي،البيدايةفمنذ.البشرنفوسنفيدوقعه،لمحاسنه

.(93ص)"..صت،الحكمبخبهسينفذاًللبموج!دهبالاعدامعليها!كوموامامنا،*ولى

المصد،يقررالفبمهو،الحكيمتوفيقمسرحيةفي،ال!رانشرابوانس،"مجلسالىيلعباانالملادعلى.عليها!حكوميعرض

بقولكما-بطولهالليلالقصصتحكيانعليهاكانشهرزادحتىوترفعوالمرحبالبهجةقلبكتم!ليلة"انهاأقا*"وطربوحسن

(13عى)"إ..فصرهاشبقررالذيم!الفجرانتظادفي".السلطانسكومالجلاديدكراخرموضعو.في(.اًص)ا،اسنويخةلوص

انتصرلقد،لثهرذاًدالموتممهيحملرمنيرفكما-والفبمالكلفين،النغمبرائعالمفتونينبالغناءالمغرمينمناًنهبا!عدامطيه

وليلة.ليلةالفبمد،ومرةمرةالفلها.للانمسانالحياةيحببكلههداانقاللا،النظمبجيد

المسرحية.فيمتفرقةثغراتبعضذلكبعدتبقىمنجزءهوها،الاغثلعرء،الفنالىترمزالتي،والغالية

عليهالمحكومويخبرالساص"الىائوزيريقبلا!ولالمشهدففي:مرةلاوللقا!همالحظةعبباً!كوموبينبينهايموراللياًلحوار

اخلوا!الحراسايها"بصياحهونفاجامحاكمتهسيحضرالسلطانبان؟.الجميةا!هاتعرفيننيالا:اللغانية(عليهالمحكوم"

نايجبالمحاكمةمذءان.دارهكلوليدحل،الناسمنالساحةجا!واانلاعة..ا!ولىاللصةمنذ...اعرفكبالطبع:الغانية

.(4،45؟ص)".التامةالسريةنطاوفيتجريواحزنني،و.عرتكنافذتنمنابصرتك..الليلمطلعفيهناالىبك

عليهايطلساحةفيالمجحمة.تتمكيفاذ،غريبشيءوهذا.33()ص"..ئلا!لكلفياريكان

بألطبع،اخرىومنافلوالخمارء،الغاليةوبيت*سكافيحانوتو!ع،ل!نعتا!!لمتا!يحقق،الحكيمتوفيقعند،والتى

السرية!مننطادوداخل،المحاكمةيهاتدور3ونحن،ءاًلاولالفصلفنى،للقيودالمادةضوعمنبالرفمينطلقان

ةقا!استخدامعنوابتعدالتناقضهذاالىالمؤلفاضطرهلعليهالمحكوم؟مراللاداننجد،بالاعدابمعليهوا!كومالمردامام

وعممالمشاهدلتبسيطهذاالىاضطرهل؟بداخلهاالمححمةت!رجمي.يغئيان؟مر.،ممودالىالمش!ود،بالسلاسلالمقيدبالاعدام

المنا!لمنوالخروجاًلدخولفياسلوبةااًلمؤثراتو!صاث،تضخمها"جم!اغني"وشصا!،ب!عدامهليهللمحكوم،بالطبع،مفاجاةومحون

بيتهامنالغ!ليةخروجوبخاصة،ا!حمةاثناءبالساحةالمحيطةمنود،بالقيودمكبلوانااغنىاناستطيعهل:يقولحالهلسانان

؟طلطاناش!رتالتيميانهاالم!علىلتعلن:الإدردويكون؟*عدامساحةفيعمودالى

مححمةمنبغرابةالقاركهشعورينفي!فانههذاصحلوخنىوارودحنجرظف؟يمنعكالذيما؟..لاورم.إنعم:الإد

وحوانجبت.بيوتعببهاتطلمقنودةساحةفيتدودسريةا!رةالىاشارةهذءكانتربما(ا7ًص)..طليقةحرةسالله

يعرفكانالقاضيانفهمنا*ولالصمل!حداثتتبعنافي!ظروفايةظلفياًلفنيالتعيبر!لى

ان،الشعبافرادمنوفىءالنخاسيعرلىممانمثلها،البدايةعنذان.الفجر:ا"لولىالمباشرالرمزذلكسوىذلكبعديبقلم

اكزلىولقد.الراحلالسمانيعتقهلمعبدا*هوماالسلطاناوير!ثق،دائماالحلبعدهيحمل"الح!لرال!سلطان"في،الفبم

علىاو!لو،يرالسلطانوبينببئهدارالذيالحوادفي،القاضيتمالتوقيعطهـةالمسرنها؟فيالفجرائنفعئسا.ل!روي*شتاد

وانهاحرارا،يحكمرقيقع!بدوبانه،باطلالسلطانحكمبان،انفراديساء!نعرضةكفجركانالمسرحيةاولوفي.العتقحجةملى

اسىالراحلللساطانمتاعايكونانيم!و!!له،الماللبيتملكالمؤذنععودبمجردالنخاسفي*عدامحكمسينفذاذ،"ستخدامه

حقافلماولهذايعرهـمملالقضيكاناذا،ولكئ.وريثفيعنمات*د!اميتم!وبذلك،الاذانهذأتؤجلالحيلةانغر.المئلنةالى

التعيينهذاابولذابلالهلطانهعينانمنذ"يةالبطمنذيقج"فيالرمزهذامعنىسيفسدكانالفجرطلوعمعالنخاساعدام!ن

للسلطان:يقولالقاضيموها؟الماضيفيب!ماسوردفقد،الصرصقي!رهفييهرةإاًلصرالىو*شارة.ا!رحية

اللصةيلاولىمنذاني-ريبولا-لتذكرانكإ...ثالقاضي"

علىآمراسلطانافيوالمناداةمبايعتكالىبادرمناًولكنتربب

للادنا
.(66ص)"....:حديثاصلد

التي**موقصصاًلمسرحيكسمفيموجورةظاهرةوهنار

الىإحواراومشهديؤديانوهي،زماقوجم!مكانايفيتكف".?
فيخاصةلصفةهذايعث،امات!قص!د.الذيالتاثير.ديوانمنالعاليهاطبعه

..-عكص

فيجماعاتيجلس.جمهورعلىتأمميرهافيتعتمدالتيالفناشكال

بلازمةلحا؟السلبانحيةينأعالمئ!لط!بهبببنمامسهد.لئذ!طالخ!،لمي!رذج!بزء!ش!كل
ضلبعوده7

و.مني،ذلكيوذحانالاادالمؤلفانواعتقد،المسوحيةازمةص!مم.ء

المشهد،هذايتتبعوموويف!حكيغ!حكوموافسرحجمهوراتخيل

كل!الفئحكمتاويمثاهدلسكاهلاجلىلمنزلهاابرل!يمسؤتطل!لسلةنجتسلئملسلطاالبضاللبمالعيسىسليمانللشاعبر

طريقورشالقانونطريقاختارحكيمضلىالسلطاننعلمطلسيفبيروت-*دابدار

مش!يهبناللهمحمدكقدزجمععىء،
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ا،-لد"،مهي"كهسي"!هي،لاكلي!ي"!جمهي!ع!عهععععععمع!مي

لمعيإ-!!ؤصيا
مد!يرهـ-!صنع

فسرامباشسد:يخثفسرحسبه
جما-كر!لهز:ولش!لفرلنيى

!ىجموءمحعإا!حة
4

!ب**س!*ء**بر******ير*?*****بر"!هدا،ده،سي"،،،*د!ه4!هسهيم!،"

!جتونهذا،انتحارفهذا،لوىانت،تموتياناط.تخصني.الحارس-السلفة-المرضعة-الشابة*رملة:الاشخاص

!بمفردياموتتتركينيبانآمرلر!بربربةالصدرفي.جدافخمالمكان.ايفيزمقبرةفيقبر:الديكور

الجنونمنانمرةالفعببكساكرر!وبربريةجنون:المرضعةالىباب.رجلقامةبارتظعمربعةكوة،الوسطوفي.فتحتان

03هذلمثلامكنكيف.ؤوراتنفد؟وانمشؤوماقراراتتخذيانتابوت(والبابالكوةنجين)اليمينوالى،الكوةعلىمفتوحاليميئ

براسكأتخطرانا)وحشيةفي،اليسارالى.الس!وداءابكواليسنحومتجهوجهه،عمودي

وبخلهن،،راسهنعلىتيوسلف،المدينةنساءخفة:ا!رملة،الميمينالى.الحيواناتبفرومغض،عريضاسزاحةسرير،المقدعة

اقناعي.فيعجلت،المستردةحريتيبشأنوتضامزهن،وجفا؟هناًلميتوكمكاًلقناديل،الطاولةعلى.ومقاعدطاولات،المقدمةفي

تسعي!.العالمفيامراةتستطيعهماالعالمنساءاعلمانيجبكان(.صغرةانسعانجةتما.ليلشكلعلى)

الضريح.هذافيتموت.مستحيلهداً.مشروعيعنتحويليالىاًلاولالمشيمهد

مننصفيتمثالعلىسأحصرولعلي.اسميالمستقبلوسيحفظالمرضعة-*رملة

الرديئاتالزوجاتوستحمر،المعبدمدخلتحتيوضعالذعب!سيدتي:المرضعة

امامي.المرورمنلا.تتكليفلا،نفسهالشيءكرريانتري!دينكنتاذا:الارملة

تدمشيانتريدينلانك،وكبرياء،عناداستموتينهكذا:المرضعة..لكسيقولمناولزوجككان:المرضعه

العالم.وانا.يقالمالديهيعدلم.ارملةانبي.زوجيماتلقد:الارملة

رافقنيالذيالموكبذلكعظمةتذكري.المالمنساء:الارملة.*وامراصددالثي

الكهنة،جوقات،العطور،المولسيقى.البابهداحتى،بقوةنفسيفياشعركنت،يشردالنهاركانعنمما:اوف!عة

-..راًكعاتجميعاالنسوةهاته..معبمفردهماامرأتان..قبر..مقبرة..الليلياتيعئدعالكن

،وذكا!،جمالكان!الع،هرات،جداوصروراًت:المرضصلآ(التابوتالىتشير)

حرلىعلىتجريالعادةكانتلو.تسحقهنواساليبك،وغنار؟مع:ا!رملة

!داكعات!مشعلامنهنكللحملت،اًلميتمحرقةعلىالزوجة،جداطيباسيديكان.ستفهمسيدتي.سيدي...:ععالمرضعة

يمكنكيف.خفيةويضحكن"عال"بصوتينتحبنكن!راكعات.(لحياةالموشيعاودالمقبرةوفي،م!اتلمكنه..جداوع!ادلا

الغليظة.المهزلةبهذءتنخدعيان.لثرالكير!دانيستطيعلاسيدك.حمقاءتكوني!:*رملة

لكتبدو،كانتمهمالانقافيوسيلةكل،عادلهغببرانت:الارملةانظر،(لصغيرةاًلكوةوراء..يطمئننيانه.حضورءاحبوانا

صالحة...العزيزوجههالى

شدتي!:المرضعه(الوجهمنتقترب)

اننياعلعيثم.جهنمالىبيباللحاقلاتعاندي،اصمنني:الارملة0ةذلكمنذسيديتبدلكم:المرضعة

ثروتي.،اًخرانساناًيدون،لك.نركت؟ماذامنذ:الارملة

ني؟:المرضعة.الكفنمنذ:المرضعة

..لك:الارملة!ا!نط!المحنط:*رملة

!للخسارةيا:المرضعةالاغنياءيسرقوناليهودهؤ!ءارىانني.!المحنط!اواء:ل!ضعة

؟للخسارةيا،لماذا:الارملة.اخرانسانكأ!ييكونانيمكنكانسيدي3وا

0احدايفيدلنالمالهذاوكل،عائلةبلالانني:ألمرضعة،والخدان،والفم..والانف..دقيقتبنليستاالعينينلعل:*رملة

اًنت.سيفيمك:الارملة،اتعرفه،طمبشكل،انني.لالكن.قليلاا!زممناكرمسشدروة

...ساموتدمتما:اًلمرضعه.!متيمققويوحضوره

وهع..منكالمرءيغضبانمناجملووفاككروحكان:الارملةالم!دينةنساءاجمل.غنية..جميلة.شابةامرأة:المرضعة

وحيدا.مثلاموتييظلانيجب.تعيشيانيجب،اسمعيذلك!زوجهاقبرفيتموتنفسهاتتروبانقراراتتخذ،واغناهن

مقصدبما.اعلنتلقد!اتباعيفيتعاندينالتيوانت:*رملة

اك!رتزعجبهملنانكتعتقدينوهل!قضيةمناجملهاما:المرضعة.عنكاتخلىفلن،طبيعيهذا:المرضعة

بيتك؟الىعائم!ائكباعلانكقضيةفهذ.،ماتزوجيلان،بالموتنفسيعلياحكمان:*رملة
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كلافقدالهقد،ءالربعيةاليلةهلىهوعطرقكلان:الارملة.معنوياتيوتثبيطفمكفتحمنمنعكالىالامربيسينتهي:الارملة

وهذا؟بنظركرجلايكونعالمنافيواحدشا!يوجدالا،اذنبةوقار.إصعبتنفينماتجعليدانتجازفينانتبل.فيطنيتغيرئيلن

سيشقهلأموجوداهوأاًمادفهايئ؟اجدهابن،المثانيالرجلالامراقتضىاذالأصرخ.نفسكروقسأحميسك.وانا:المرضعة

.؟اًلبرهذامنعنىلينشاسطوريحصانظهرعلىالسماءعرض،القماش،الرخام،الازهار،القمرضوء.ثعالر؟ماذا.بومةمثل

تمغلاماولان.جداسميداالبحثمنفائدةلا:المرضعةتعرفلمشابةامراةذبم!وهيللحب؟،لاستلام،شيرالئآبم(ء،الفرو

يق-3انب*خطيم،واحدةنظرةله:حينهولا،تصادفينهالشعب...ابدااًلحب

مثالا.لك00.1تريدينهل:اًلارءل!"

.واحرالياذكري:الارملةزوج!لمانوبحجة،ابدااًلحبتعرفلم(عارخىة):المرضمه

الحارس(فورا-):اًلمرضعةالصندو!فيوضعهالمبفنوانماتالهرم

؟حارساي:*رملة00المحن!:اًلارملة

اننائي؟عنليستخبرلحظةكلفييمرالذيالابلهذلك:الادملةي!ب.وانهمثالالىبحاجةمدينتنافسادانبحجة:المرضعة

يربكه.ترفكوان،فلبولهخجوللانه،ابلهتجدينهانت:المرضعةتموتنفسهاوتترك،اولانفسهاتعاقب،الخيبثةا،ل!منةمعاقبة

.صحهءبانهالاتقادالىاتوءعليس!ننطيعلاانه.يقلقهموتكانالىالامربناواصللما،عاشقةكضتلو:52،قبرفءجوعا

..أبهيفكرمااًمعروف.الا!للمحلى،وهو:الارمنة.هنا

...معرفتهالصعبمنانالحتقدلا:المرضعة؟منعاشقة:الارمله

جميل؟شاباهو:الارملهعلىاخرونرجاليوجدولكن.بىلتاكيد،زوجكليس:اًلمرضعبئ

تريه؟الم:المرضعة..للمحنطالجميلةباعينهمفي-ونإبىلا،رضالا

تصورينلماذا.انتباهيلهااصرفاخرىهمومعنريكان:الارملة.زوجياحبكنت:الارمدة

العسكريين؟اًلىبالنظرسابداانني..عدلهذا:المرضعة

نظرةالقي،الاخرىهمومكمنتقهيانب!د!ع:!:المرضعة.كانايمعبخيانتهابداافكرولم:اًلارمدة

ناقبلاًلارضالاتتركالمراةعلىانوتفهمين.الشابحارسناءلى.رجلاتربماانلكيننحلم:دسلكعلى:اًلمرضعة

اًلراف!ينالمدينةثابمث!بهلا،حقيقيا،رجلاتصادفان.نحاول.تمزحينانت:الارملة

.جدايخيفنيالذيالشيء..ذلكولاالذءـبفييتطدونلاالذينالشباناولئكرجالاتسمينهملااًنت:الميرض!بمة

اللهجة.بهذءالحديثمنا":*-ك:الارملةانتبا!ايعرونلاانهموفي،رجوبتهمفياشكانني.ثروتكالىالا

نفستيشبهيعدلمانه.حقاشبدايبدولاسيدياًن:المرةء"،ثعيابكعريضةالوابايرتمون،حولكترو.رونوعندما،اجنستمفا-ن

.محظوظوناًلموتىانالاص!قاءبهاجاءالىصصيالكعكتماثيلعلىاًلا.بهيفكرونمامعرقسةهـتالنساعتمنع

!يأكلواانيستطيعوناًنهم

البابان.اخرجياوابقي.الموضؤعهذافينقاشاكفانا:لارملةا.!5!ىه

ودعىصمتىفاخرمي،بقيتاذاولكن.مصراعيهعلىمذنوح

اب"نظرةالقاءعنتغفليلا.حارسناهوذا،الموتلمرض!عةحسبم:بب!رنظرفي7-إلاداًبمجموعاث

يستحقها.كا

نائمة.ائني.بسرعة.بسرعة:سريرها(علىبسرعة)راقدةالارملالسنواتمجموعات.نمحدودعددالادارةلدى

.الكلاملييوجهإلابشرظولكن0شئتاداخافتبصوتتكلما:يلىكماتباعالادابمنالاو)ىالثماني

اللعبةهذهاسيادالنساءان.بالاخرىوانظري.بعيننامي:الممرضة

بسلاميموتانحىيستطيعلا*نسانانتصوري:/الارمدةمجلدةمجلدةغير

بغضب(ترقر).لال..،.لل59الاولىالسنةحمجموعة5

افيانيالمممهد"2."52نيةلثاا""

المرضعة.-الح!س

"3."52لثةلثاا""

مسكينة!اعراةمنيالها:الحارس

عنيد.امراةانهانقولانيجب:"لمرضعة.".3"25الرابعة""

.مساءالبارحةمنذتحللمانها:الحارس

ايامثمانجةتظلانلهايصثانه،تعلمانت!اداء:المرضعة".3)\25الخامسة""

الخصوصعلىلهايرلىإنيجبالتياناانما...لتنحفتاكلاندون

جو!ا!جانعةانني.."03"ء2ال!ادسة"!)

طعامي.تقاسمينيانعليكهرضتلقد:الحارس2

تريدسيعتى.سمدتىاقلدوانا،تحلانترفضسيدكلأدضعة".3"25ألابعة""

الوفية.الخالعةثورهوهذا،سأموتومجنونة،مجنونةتموتان

الحب.بهذاالتفكرسوىشيثاافعللاانني:لحادس5"3."25ادامنة""

حب؟!:المرضعة

تعبينهم.الذينموتبعدتموتيانعلىيرغمكحب:الحارس

.؟جميلا؟شابااكان!مم!كاكاي!ه!ميمي!!ه!س
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لعبه.علىترغمينهالذبم!للدوربدولاكأرءبانهماالىانظر(ارننابوتكوةا"،مالىغخذء).ظل:المرفمعة

ليسالح!لحسن.مدارانكفيالشنمري!عنهدافمي:الارملة.اليهال

عليا.مصالحعليهترغمنيالذيبعوتيتقريباعلاقةزوجيلشمخص0..!المراًةتلك،الرجلهذااجل؟من،ممبمنجر:الحادس

سلفتكانانية،الموتعلىترنممكعليامصالحتسمينانت:المرق!عة!تماما.المراةتلكالرجلهذااجلمن:المرضعة

.الحمقاواتبعضوالسنة،الحماقاتالىيدفعالهوىان..يزدادبرماكياعجابان:الحارس

..ويدخل..يخرجكسان،انئهكذا:(حالمة):الارملةلم!فقطالواجباجلمن،الواجباجلمنالمرء.)موتاتولكن

.جدانبيلاتنساءهتاكاناكللماءخ

ببول،ظرانلمج!تيننصفوهيناماتتكمهيبينما)..ويشثرلة.جداحمظاوات:المرضصة

انني.رائعشيء..(وتأكلهاالميتكعكاتاحمىاننناهق!تتمناول
..الفتياتالايعرفوبئلاالجنوداًن.تفهميانتستطيعينلا:الحارس

...اًلحسابواسألهبمرعةبهالحق؟نسعيدة

...قلتاننيلشد!تقوليلن:المر!عةادىانا!عالا..حقيقياتبنساء،بنساءاًبدايلتقونلاانم

ليست"قلتانكقالتلقد"ان:(نفسهااللهحة):ا!رملة.؟سببدتكافضلبى+"كل

..!...ذاعلىتقفبانؤواهالهاسمحتاذا،ممكنشيءهذاالمرضعة

معي!عه.ح!جةلطننه(عثرخرىلكيظن*تأكللكيكعكةعبمييعرطييعيمسربين.سافيعلىجداقويةشكدونبنفسياًشعرلن،غ!ا.قدمصها

يمكنالافهانان...جانبهالىيسكنهنيعرفانه،اخرانسان.الثلائةامواقهلحراسةساذهب:اًيعارس

تتكلعث؟امواتابهعن:اًلمرضمك

..افكركنتبالذات،وبالامي..ءلاي!مد،!ح!فىمذا.فرباء!!لىمعروفونانهم.دفنهمالدولهترفضلصوه!ثلاثة:الحارلى

!اواء(تتبيض!لبا.اكلنظ)انزالالىعاق!تهماوعصابتهمتسعىانيتونود؟!؟ناءربة

...اتكلمكفت...الميتكعكمنغنلةعناكلتلقد.الارملة)يخرج(فنادينيشيء!ياحتيجتاًذا.سالرع.جثتهم

.دلقدسياتانتهالرهدا:احدملمرضصةاًلثالتالمشهد

الشيءهوهذا،.شيئاآكلبألاوعدتكنتالاخصوعلى:*رمدةاًلمرضع!ةس(ـلارملة

اعناسي.
ناقمكأكنتهبد...حسنا:المرعبعك

فلمسيدتياقلددمتوما،اكلتقدشدتىداعتما:المرضعة.0.كلا:اًلارملة

ممن!()قماكل؟سيدتيتس!محهل.9!كلمنيمنمنيسببهناكيمد؟رايته!ل:المرضنعة

الصومسنؤجل.يحيسبلنا!ولايومهذاان.يهملا:*رملة...لم!خه3:الارملة

تعديته؟كيشق:المرضعك

*ير?كبمء*ءسعععيألآه**-د*....كأنه،جداقوبميانه.ساحروج!4انلبمبدا:الارملة

.جداعيؤ:اًلمرضعبق

،:!يثاصدر؟الالهةلتساعده...وسطهمنامرأةاسعادعلىقادراًنهةاًلارملة

مىالثانيةالطبعةأالىمستد".حالمةتظل.الميتكعكحيثالطاودةفربتأقر-لتجلس)
مرفقها(.

؟ااكلتهبب:المربئعك

؟بماذا:(تنتفضحلممنخمارجة)كأنهاالارملة

صسوأرصودء(،حدا.مستقلةثوماكنتلقد.القضسةلهذءله،ل!قةلاس!سدكراىان --،...دلمملوسيعولهسيدك!كا!لما.المرصعه
:،ثم.اليينطر،يناديني،-ورافقانه..يعلمانه،اولا.الارملة

لر؟.للغايةحرةثوماسيملرتركنيلقد

سارترثار7لفهمانلرلدمنكللقرأ.اًنلالدكتا!أغرلعله.وحرقيسي!دتىحريةيح!كان.تما+،:المرضعة

-"-..؟غالبالييقولكان.موجودهوحيثالىسيدتيتتنعهبانءتشبث
تهيفالتجسمهاااكرهانني.اخرجوفىادخلمتىسيدتكعلىتيريلا"

ويخربم؟يدخلزوجيكان؟تقوليناديهذاما!هك!اً:الارملة

خلسة؟

؟ويعرفحرنجنهيرحبكان.الكلمةهيليست...خلسة:ا(رضعة

البيرهميى.م-)ستظلىالنساءالط!دةعدىتغربابداالتيوانامظهحعطكيفلا

الريسسهيلالدثئورترحمه؟.خياتي!لىتساعدءكانت)النيوأنت.مسكيناتمخعوعاتلوما

*.سانتقم!الكيلطفحفد

أالقبر.هنااهجري.بنفسكتضحيبالاانتقمي.رائ!:المرضعة

شدك!؟أساعدكنت.خياتنكعلىسيديأساعدكنتاننيتقوبرلالكن

عذءصقهبرءهء؟. ءبرهـسهرئرر-صوص!.البيتامنعلىالحفاظعلى

!اًلغئماش:الارملة

؟.الغاناابناعذهسي!عاكانلكد.ايضاتبالغينانتها:المرضعك

3-،"4،"،،،،!"،4"،،،،"،""س"،،،،،*،،"،اخمنولهداالم!سييكوهكان.مجسدةالصراحة.شجاطسيداكان
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.(جداخافتبصوفيوتحييهاالاياقةمنرطةانناحارسنا.يعلم*يجب.انسانالامرفييشك(لاالمهمغد.الى

!مممممم...القنوربين.أ.اًخارجة:ألسلفة.اكلنا

.(تختفي).لسيدتيمهمةفيذاهبةانننى:المرفعةوهـ،."لمقويطعامهيقاسمناانيري!كانالعكيعلى:المرضعة

اليفمسالمث!سهند.!رضهفبلانا!رحفانني.غداجلالىقداللعنةدامت

السلفةس*رملة.ممدتكنصائحاًلىاستمعي:الارملة

حكمة.ازددتقدانتها:المرضعة

ممريزتي!:السلفةانيبدلاأالثابذلك،عنيلككانيقولماذا..و..:الارملة

هزيزقي!:الارملة.تمامامجنونةلهابمو

تتعانقان()يتراجعانيثافام،يظنمابعكي-اقناعهفيجهدتلقد:المرضعة

للاتامةيا.مونقي!عزيزتي:.اًلسلفةالععرذلكفيموجوذةسيدتككلونانيجهب:قاللقد.كلامهعن

للناممة؟يا..لماذا:*رملةاستفامةاشدانها.يستطعنولاالاختغاءيردنفيهاًلنساءكانتاًلذي

ومعالمنباحهظييموكان.ا!عانهذامثلفيالسكئ:السلفةامرأةكلونانيجبانهحينفينبيلةارملةوستمتبر*خرياتمن

لقد.بقوةممنوعةجئتلقدمريزش.دصثعةاقل،تلك.الموسيقىماللازمالوقتعندتنسحبناضجة

النهايةهنهمنداخلصك،الاخيرةللمرةاطولانيجبانهشعرتأيجر؟.؟أأجرز!هذاكال(منتصبة):الارملة

الفظيعة....الظلفيجضدايراكلاكانألاسفمع:المرضعة

منلا!قزلحننىالقوةليعونلن،ثم.قرارياتخيثتلقد:الارملةالبر(.كوةمنالاعلىونصفهالحارسراسى)يظهر!هوانه:رملةالا

منا.الاستراحةيرصالرابعالمنتمهد

انني،نعم!بكلاعجباننبم،رهيبمذا،ريبهذا:السلفةالمرضعة-*رملة-اًلحارس

جيت.صحةفيتجبب-ش..جميعابكونعجببكامجب

.العا!ةفانقشينااشقلم.مرتاحةانني:الارملة!سيدتى.:)الكوةمن):الحارس

نااعتبرانني.ملعبم،عقيدتيفليانااما،بديهي:السلفة.فليلابالغتلقد:(لنفسهااالمرضعة

وعلى.الكبرة*شياءعنالت!ليمناصعبالصغيرة*شياءعناننخلي.انظر.الكوةهذهعندابق!الحارسايها:(صارخة)الارملة

لكئنيفودا،*مراقتضىاذا،طواعيةعنبحيلاييساضحيفانني،هذاثوبها(وتزيحللجههورظ،رها)تدير

اتحملاناشطيعانني.وبسكويتيب!امياض!اناستظيعلن.اف:اًلحارسإ

اصبعيتغشيانيكفيولكن،اتائراتقونرأسهيقطعاحممم!ؤيةانتياولئكوسيداتهاالمدينةلسادةتقولانتتطيعوالان:الارملة

المناسبةوبهك!...صغيرةاشيامامراة*سفمع،انني.تالملاتركتوانني،نحيفةولا،بدينةولا،ح!باءولا،القممفىفشلاءلست

وصيتك.مبتذلةلكتب!موقدفضيةعناًسألكاناورركنت.لاخننياتتذريعةباولاتمسكلموانيشكلافضلفيالحياة

احتفط،بمفاجاة،موقيبعد،لكاحتفضانني.تمتقد:*رملة....سبقايالكن:الحارس

...بمفاجاةلكمالبمر.وكأنكتبموانت.الكوةهذهاترلر،تتبالهلا:المرضعة

تمنعكاناخشكنت.فلمصلحتكعنهااحدثككنتارا:السلفة.(البابعند)يقف

.إاف"تنهني".احيلألامنهالابدبتوافهالتنيرمنبطولتكتتاملنيواحدةقدمعلىتبقولااخرجاوادخل(عنيفة)الارملة

ارافقك.لنة*!ملة.بلاهةفي

الثيءبللكا؟منلااننيالتهايةفي....هريزقي!اواه:السلفة)يهرب(...خالىجاننيسيد،لأياخادج،انني:اًلحارس

عباحافم!.بالنصحياش"لليلان.قرالهعنترجعيانيجبالتيع...بهام!سكي..ورا?اركضي.نالايهربهوهاالارملة

عارةوهييمعاتدمع2"الخيرمساء،هيا؟ثوبيايعجبك!جببعا.الاحمق

انت.،الخيرمساء"اًموةالى،اتابوتآاما.اليكلأميدء...طيب.آء:المرضبة

اسعي؟:*رملةقرعونسمعاضواءنر!،بالخروجفيهاتل!اًلتياللحظةفي)

حي*شظصاحدلانلهجتيابدللن!ماذا!ايه:السلفة(تتوقف.طبول

انني،تريدينماذا.عقيدىلى.باسلوبياحتض"ننيبة.ميتام؟والمثاعلا،وسيتىهذهماالارملة

يامزيز!االوداع.امواتمععش،لاانا،اًعوتانالىبحاجةلست!خفاش:المرضعة

.(والمثساعلالطبولتبتعد.تقنفي)انصحيح.سلفتيمنزيارةانها.تقريبا:الكوة،من)الارملة

الساثسالمشهدفيمثلتعيرحتى،قويادافعاغنمماانبدلاولكن.يرافقونهاعيبلىا

الحادس-اهـضعة-*ر!لةباسعسلقنيسأعرف.الث!ابباحمقناالحقي.مقبرةالساعةمذ.
ثياباترتديانتيبالسلفةهخارجةوهياًلمرضعةتصطدم).وقت

سيدش؟!سيدتي:الرضعة

؟ماذا:*رملة

ابمزمماقه؟*لمرضدعة::!:مبمعئىطبعت

.كاربحارسناحلتبتدبسدحمربىرو،تالجدشد:اللعإثةس!بهئلالمر!ععةو1!رلطحهعأ!داو1!ذ

و!ثوبت.،اكلتللر:الرضعة

بائحندلمحكلكتع!ياحرللدتيللك.الجثتششلتلاالعربةبئلوإعليهاالحإسارتبىترفقسعاع!129222:ص!

مركزظقرتبحيث(راسه)يخفضاموةمنهنجصفريى
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هذا؟خركلن..كئيرايثمبههلاانه..الوجهاالوجه:الارملةولسوظبقتي.ساؤقد.!دهاللصاسراحدىفرقت.حراسي

خشنة.عاطفيةنوبةاًجلمنجانهيضيعالطفل.بةولنيةدريتكاهـنتطيع

يمر!انه:الحارس؟يحزنكماأهذا:*رهلة

مر.لقد.مرحى:الارملةلاجدعملبأياقوملانالتمداد!لىواني،بذلكاعشرلى:الحارس

خارجا"التابوتيختفي".ميتيمكاناضعهالعهدحديثميتأ

؟اشكركبهبف...سببدتي:الحادسالخدمةهذهافىيؤديبلن،قةواانازوجي،سير*رملة

له.اشرحياللمرضعة(.سهلهذا:الارملة.الصغيرة

.(الحارساذنفيتهمس)...طيب..هآ:المرضعة؟ممواةالمرضعة

أاواء:(محمرا)الحارس...مستحيلهذاسيدتي:الحارس

عنا!.له)تقول.اسمع.-اذنكفيباسميلكسأهمس:*رملةحتىكمراالمولىيساعدونالاحياءان؟المسشحيلما:*رملة

!يى.اذاثانيةزوجييموتلن.ميتالميت.قليلاالاحياء"ولىيساهد

لنتغادرانها.ليثروتهابتركهابصيرةلب!يدتيكانتلقد:المرضعةالمصيبةان.وبخةتكستفقداؤت،انك،حنفي،ميتكمحلحل

!اغنياءاننا.العانلةضريحاًلضررسببكونوجهايمننعر!طاًنا،!وا.الاوجهبعضمنمفيت

الصمت!حلممنلهيا،هنا،معانميشأن..اغنياء:الحارس.اعظم

-تعيشين..وستعيثمان..والزهور......ابدااجر؟لنثالحارس

واز-"،للغايةمستقلةطبيمةذوزوجياناعتقدتلقد:الارملةبالكوابيسيملأنيالضأبوتهذابدألقد.المظاهرمندعك:الارملة

اراقبه.اننييبدووالا،قليلاالعنانلهارخيانبجب..ساعدينا(اللمرضعة

!شيءكلفيتفكرانها:الحادس؟اتاووتاتخزجيانتريدين:المرضعة

..عقلذاتامر(ةانها:المرضمعة7العملهذامثلهلىكببرين،العث!ثةنحننكونلن:*رملة

وقلب!:ءالحارس(العملية)تنفذ.فسنسحبنحناما.اقوانافىنت،ادفع(للحارسا

الاسف.معالرشدسنبلغتلقد:*رملةنخرجانيهـفي.تر.بنكما،اخراجهيمكنلا،سيدتي:المرضعة

اذنك.فياًهمسانفيدوريانه!الخبيثةايتها:الحارس.سيدي

(عناد)سيخيفهذا.وسيخربم،د-للقد:(بقدمهاضاربة)الارملة

!اموتسيجعلنيانه،نونو:ا!رملة!جدا

.الموتهوالموت!عي،دثا،إجىتجعلينهلعتما:المرضعه.الاماممنن!ببلهانيجب:الحارس

...الحياةعنا!اثربعدتتكلميلا.،..تمام:*رملة

سشر...امفنقاللقد...الوجهسبتشوه:المرضعة

-م!ق!،،،،،،،،،مهسك!،كني

--ير..ثهحدسثالصشهت

.ا!مصنةفيمؤتأربحتصهدرهجلة

لصا!شقىبع!وافخى!قا
!صيىصه

بم5مههور-ثابمسحبلا

ا!تلهبالعالماكاكل!مع!الكاتاهـفيكأصؤ-لبر4المحصلىعل!!عى

همثضفربرهرم

لأث!لألا*ا31"775،مهط!ههه*ء"ص!33اطولا،05
لأكا*!*"احكا03لى"5ط5*55لأ،"عح4.
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هحهيعك!شكان!!ححح!-5لم

خ-----.-------س.رثصر!ماد.---ءصص---
ءص

رت،بوص،.نتبة.حفوعركل)بتحم!-ا-

.بب،بعينعل.بوصث-ضغم!اميللنا.

..ازخهيضاز،،1ز--ثماوصرز،.اضم،ماوينأى.امطر..ح!إباكأسروالزمان.أز،!رصضصس

ئج!،رعينهنازطللم،ذا.أ)ترأبفوقذأتج!وأسحبحنانفيأسازلهاقبور

فارغين!..لدى...دجقاواورا!وص--ج،ا)ربحوورصوشةوانشقصديقمقرظلال

..اليناث-ىشيءعادوصا:السراب...كانفيالقهامبعد

...الطفولها؟كرتناو؟زرا!سبهـ؟أىاو؟الامص-صر،فحتىتشحب.و-ارؤب

القب!%وت)-حك-..مكانلاأ)ىاهـؤال

ؤخورؤيلياتويكمسصخضقع3صداهبسوح

وزيرر!وت-4-باعتهلنترمه-بالاليفةاقنوراوتلك

ال!ا-دبعزركالقريب..قريبوهـوت.

ء:،..والكائناتتخو-خىثصموس.!...نانلر!ع

ندوبرتوسور----ازعههـ-م

م...احسطخاب..-..ولنرورعبعيوننباحاللعينتراهاؤوقؤاجثم

الا--ؤابرءوترص،ديةخطو!وبرعهىصودالوانوانت!عر

اخدراليلونالزمانروثهبودودحدو!لااًلىعطام

.جوابلا.:ص-حرج"إهـهـتتخمح!أفلاأؤ-،عأزدم!تقربرلملأ..وهـءنن!ينتى.ازمانأوانا.وحبدواني الهحيت*الرفاقات

المدبنهمو"--اتوا

تعبهـ،تاكافاا،.الؤحسةلاادرليكاتزحمو..تمورقبور-2-

ألسكمنةاً)ى+و/و(!برتصزت-ءت..قبور...ؤ-ورا

.....ا"؟االم!ر-ت،يرن!؟طربقمنأص-،

.اتزبر:"انيكانوصتكبورء-زغا!الط"منأهـ-ا

-5-
-7-

-3-
كثيرهالأع-

ذورهبا.).جهموا؟بنارزاؤبد.الدروبتس!وم.ترامتطويا،دروب...دروب

4فود.ارعاأىكون!الهجيرالهزيلهفيعروالي!،لثهـدت

....بروجهـجا....ألسيروقاحت

ربلم!0يمددولبلأالاحبميرهالجمومفراغحىحرواا!ل!ك.غدير،يخاموباللىروراء

..طفأ..طير.مغصصا

...تحيوأه.دالمخبرياحارلوتخفضشيهفيرووخيروارخى

الهه.بدون..جميا"ودزب

ت،تفيانااسيراظل-6-...أسبروظلت

المهينالفراغاجدنثبرهبقالا

نعش!جماواحمل..لملأل5فيهاأسائلالقبورو"اكاصنغيبر)ولت

ايتينا.زمرفبحدوازت.ضلال...ضلاليرهالمرالدروبحواشيفوقتسماؤ!

.حياذ...حياذ..شىءيبقولم؟)خيشلماذانحيببدونتتمطىداخلي.وفي

واعتيىلا..الغريراتر؟اناتهاوتانكرتهاوقدتصلي،ج!فاف،عيون
الحسنظافربيروتضوءالدموع

!ح!!عي
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لف!!وحم!!ص!لأ!!3!هية!!ل!5

أفاىليملأ!ل!جمنى
وبيلعما!ر!ويى!صلر

عم

5هـ55،555555555هـ5!!!هأ*

لماذاولكن.المشاهدالنموذجذلكمنوالبديل"الوهميم"النموذجبقيمتهاتقاسلا،الراهنعصرنافيالادبيةالاعمالاصبحت

؟؟اًلعريضالزمانمنلحظاتممهالاولالنموذجهذاي!شنقببنالان،والانسانوانراب،،بالتراثاعلقكانتاذاالا،اًلبعتةالجمالية

؟يصبح،المسافةيخمراًلفنيةاًلاع!لفي"اتفصيل"اًناتىبالكلماتتشىلا.بالماوراياتشىلا،المركبالعصرهذاحقالق

نقرادمناوما،اًلطلوبةالضبابيةمنطقةمنيخوجلاشهيقظةاكرالغقلالتااليلمات،الحياةديبب3القداًلعدمفيتبثاو،ادسكونتحركلا

بذلكابرمةغ!راقدةستظلانفعالافنافانمنضبطة.ظلأنجصفن!اهداومنمجموعةالمكونةابناء!نواذا،البثرعذاباتحملعلىتتأبى

..عنهابيدعالمفيالورالذي،ا!ن!نياًلنثاظغنىذاتتكنومانالحرهـةهنهفانالمتحركةوالمشاعرالافقار

فيالوؤتوهو..التجربةلجووتسطيح..تحد!!،وادفعيلفيالجاريالزمندمتخثر.عشوائيةحركةتظلفانها،وخصوبة

كليعطينالانه،المعايشةلنايتيحالذياًلنفميللزماناًختصارنفسهبدولمثل..مغلقمدارفيرتد،2ثم،تدور..الفكراءاليقنوات

الاحساسلعطينااندنواح!دةدفعةالفنيالعمليقولهاتيريدمايخركاندون،الثتأئااليلفلبفييهـةنريطلاضالابلهالساعة

..الدقيقةالعقاربؤفيالؤمن
.ميلادهبمراحل

غموضاالمحفأنا..المسافاتعريضيكونانا.!لرمننر!راننااًلمح!الحركةنقمدولكننا"صكةطلق))بالحركأنقصادؤلمنا

برالوضوح،اًحىابدأثمابىءمنذ..الغموضمننوعا..فمبايباما"حركةمحاكاةاما،الخالقةابعا.وتنمية"الان"بناءفيلساهم

نحسلانناألماذا.افلاطونكهفمنخارجكأنيالمنراوءوالضوءللحضارةتعويقافيهفاناًلتاريخشرائحبينواعربطدون"3ان

جزئياتهامشصاعىفينبداثم..الاولىالوهلةمنذالجماليةحقا!هالاقحانالذيهذافيفقطالاديبةالاعمالمنكثيراان..الاذمانجبة

النحرفيميناءعلىمقبلينكنالوكما..ذلكبعدثميئاشببئااقراانااب-عنينيليس،القرنمشارفؤ!ال!)رفحضارةتعقد.

ببطءيريم!،النهاريوالوضوحاًلليلاخرياتفيالمهوسطالابيضبجانبيمرربرنزباتمثالتوافيعفيالباطنالعةلخلبب!منلحطة

لملانهطلوفالدصضاالاثريصبحذلكوبعد؟!المقفلةالعتماتوسطليتقوللوحةعنداقفاًناو،الفئانةالاغربرقييةالسنينآلاؤ،ءببنيم

مراًحلنعشياذافنحن.واًصرةدفعة،قولهانيريدماكليعطنااًحدهما،لونينبساطةفيلألابعادا!صاروراءتكمناعماقهاان

علىاعماقناتعيشهاالتيالاولىالقراًءةمنذالممتاذةالاناراًن.ميلار.مغلقةوهي،ممطوطةمطولهاعمالااقرأاناًووهمب،واًلاخرمنطور

اءرىمرحلةالىتئتقلالوافدالجولهذاماصةدقيقةقنواتشكلتشفعاندون،المتجمدالقطبقلبفيالساكنةاًنرلميدكقاراتامامي

الحيثياتمنمقداراكبرلنجمعاًلاولالانفعالهذاتنظيمنعيدعندمايرننغيالاقناععمليةلان..وهناكهنامنالمجلوبةالتذيلات.فلكلها

لانناا!لتعقلمرحلةهيايضااخرىمرحلةالىلننتقل.واتبريراتان-بهبأسلاذلككلولكن..القيالعملصإرجمن.نأفيالا

العملبنيةكونتاتىالاوليةالموارجديدمننجمعالامشاءمذهفييفضي،ضيقممرعلىالاعمالتلكتحماضاننتريطة-ؤيىلر.لجاوزذا

تامة.وحيطةودقة،،اناةفي،الفئبم!الئظيفةاًلضيقةجلديمسنتيء.نتيء.اءلمشةالىبنا

منثمنعن.مقفلةكمدائنامامنايكونانيجبالفنيفالعملانطناعانهالتترك،طويلقطارفيتمرالخالدةاًلفنيةالاثاران

كشريطامامناتعبراًلتيالطيفيةالالوانمنواخلاطا،عطورابعببدبنورتضاعيفهافيتحملالاثارهذءولانالتاريخرات..5ديالازلية

النقديثرطنانتيححتى،دفينةكنوزمغابيءلهـنلمح،جميلقزحياًلنفسيةالبيئاتمعيتلاعمحيانجباتنوعاتظل،الىلومتناءـكاالخلق

..نعرفهلانحنطويل،دربفيواًلر؟ىاـلاحلام"نسياجةرحلةاعملا،الممالىةفنفينشاهدمثلافنحن،ومكانانرءانااًلمخ!تلفة

فش!يئا.شيئامعالمهمعرفةفينبدأولكنناهذهحولطويلةوبسياحة.المامالعشرينالقرنوذوقيتتفق،معجزة

تستسلمالتيالضحمةالبارجةيشنهالفثياًلاملرانلخطواذاانفير،وطرائق،اللمساتفيوافحااضلافانلمحاسوفالاعمال

للنزولتشعدومي،اًلعلألمةالاحواًضفيوا!سينا!وحنالايديالاحاسييفيناتثرسوفالهنديةفالممارة،الجماليةالاساليبوفناول

00000000001001..لاالشبيهوالتعقيدالمتشابكةوالجزئيات،التلافيفبكةرةالدقيقة

تص!بحاتكاعللحاوعليهمعمللاليلكلمربازاءهامقسامهمهطولمعاد،،لمحيطقةعمببةالعمارةعكسعلىعريقةاسطورةلناتحكيالتي،الحادةبرالموسيقى

بأناتلقىالقالىىءليقنعواوالجزئياتا!تفاصيلكلاًيغاح.معادلاتوقوةوالو!حاًلبساطةعلىمننمدةذلككلتخنصراًلتيالاغريقية

..الناقديدفيالمدادتعبيبداهناومن.التقديريستحقالمكلهذاالاهـالخعائصيحملاتعيهـينهذينمنواحدكلانعلىالتناسق

المراحلتتبعنااذاالاجانههاالىتستميلنالنامامناالمطروحةطلتجةالزمانفيانهما*انتريخ،فيوالعريقالاعيلطابعهتركزالتي

عصيرمنكوبالنايقدمانالناقدوإعلى.مرحلةهرحلة،البئائية،*ضافةبعاملدائماتتطورجدلدةتشببلاتفييتح!دداناكانوا

ابراجمنمرصودايظلالحالةهذءفيوالنافد،الخلاعمات.إتحليييةذ!يماالطابمذلكعنيخرجلابماولكناجاناوالتبهـديل،والتعببل

والفنانالخالقالفغانلدىالمقابلةالثقافاتمنبهتحيطاخرىمراًفه.المعينةوالملامجالسمات

بعضعنرالاشرقنافياليهانصللمجدامتقمعةمرحلة،المتنورديموميخلقذات،لوحةالرمناًلفكاكمحاولةالعبتمنان

مستحدثاتحسباليهانضيفاو،اذواقنانعدلونحنالكبارنقادنا،الجماليةالمضامينلنرفضالمقابلالجانبفينقفؤداننامنبالرغم

اخرىمجالاتالىالكمية،.وانتقالاتهاا&واليةواضافاتهاالحضارةذلكلعناعراللاقطةوابمبتنافيترقداخرىجمالتةمضامبنفىطرح
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فيغادفوتونحئ..الارسطافا!الساميعتلناحثىوسأتمراىجالفيحى،كملةامفالهنكليسانهالىنضيفوندن،مناررة

القديم.منطقهمنالرابعالشكلجدليدهناومئ"النرفي"مرحلةتخظيهابمدللالضبيدتضح.كتي/العلوآ

ووسطوؤهايةبدايةلهايكونالط"يجب"القصةاىمثلاقلنااذا-.الجماليةالحقيقةلتقريبنسبيةمحاولةمجرر..معاولةالنقديظل

فيوالنهايةالبدايةعنننحثونحنمعناالمقايشهندواختناالخ..جط!ةلابرافيالاكهقيمتكميةاكبرلكشفالمستمر*لحاحذلكا!

البينالظلممنفان،وجودتهاامتيازهاعلىالنقاداجمعجديمهقصةفيالمخبوءالثلجي*!نعئالمستمراليضذلكموالفني-العمل

حتى(اتفقدفماالثلاثةالالعادعهـءداخلفيح!راالقصةنحثرن
.....000005سفيالمميقةالانطاعاتبمراسة*يرقعىهو،هملاياجالممرات

ميالمرسوم"الفنلي"الهيكلمدا!ثلىلوبياتعيلامعصله..

وبعض-الحالةهذهفيلاتوالنهايةوالبدايةالو!هيكلى.مخينتنا-ورلاعلبةارميملىالنقدوليعبح!البشريةالتفستضاريي

عسالبحثبونعليهالمجمعبالامتيازسنس!-ذلكيفعلوننقاقنافيو!هالمتلقىنفسيةتبادلهاالتي،*فناعاتمنمجموهةي!حان

الطببةبسماعاتناالطويلالسرتبعةكفاناالاجماءلان..وولذا.0جميفالتوفيحاتمنبمجموهةايضا"التعقير"منطقةمي..عانرلةمنطقة

..النهاليةتقاريرنالنضع..الفتىالجسدهذامسممساراتعلىالاعمقملييمماتضعاناللاقطةمناظهـناتستطعخىو*ستفسارات

ينتقلانينبغيبانهنفسهليقنع..الاتهاءنقطةمنالناقدوينداوالظلالالخطوطكلمتجاوزة..العرانسانفضاياعنتبحثوهي..

القواعد.الناقد.رفضالااحب.*متيازعلى...الملالةعرحلةالىفان3ومن..قربعئالماساةتعيش،دراميةقمةهوماكلالى

بهايستانىانبأسولاالخالديناثارمراسةمنالمستخلدةرالمقاييي،والتجرربالجمالمترعةنفسهمنا!قكونعن!عايوجدالند!

تنوقيهوقواعدمقاييسيعطيجيدفنيأئرجاءفربما...لراسلالهفيالذي،الث!فا!الصظءهذاوجودمنبدد،انتاملالمبدعوالهموء

..عليهء..عارفهوماغيراخرىحجر""تحميضيها-واننزاحمةفياًلماديمنالوجودالمجيولةالمرئياتيعدس

باعراقهالمهولالعرهنايعيشالذيالفنان.الداخليالفناقعالمفي

ا)الكهربانية"منمخزونةطاقاتنملكلاننا..نجيقم..نهدماننايطفرهذاعرنا.متناهيةلاعمليةهذاعرنافيالنقدولان.4ودما

هذءتياراتفرغتماواذا..ايجابيامدلولاللحياةتلىالتيالحياةيواكبان"يجب"اذا!و،واللامتوقعالبعيدنحوساوبل!

التغضنيمركهالزمانفانحي..كائنمنهايخلولاالتي"قصبائية"!لىتترلاوهي..معهاالدائرةبمدساتهومرتفعاتهامنصرانهافي

ضالمراوححركاتوتخفت..تموتوالحيا،النشطةخلاياءبفنامالجماليةالحقيقةلا!ءالمنيسبة*وضاعاتخلاتحاولدائمالافا.حال

..يكونلنماوذلك..العضارةعجلة.نسبيا0اعطاء

لا..،مفعلةبسرعةالش!وخةها3تصرالناقدةالاقلاممنكبرراانفنحنولذلك.واقعةحقيقةالفنيالألرتناولفيالاختلافان

فاليوم..سرعتهباقصىيسرحالزمنلانولكنالخامالمادةفقمتلانهاأ-قررلمطظ،البايخةالالارمنائرانتناولحئالصارمةالمنهجيةنرفض

عقلان،الشمسغروببمجردالماضيمنتةفييدخل،لعيشهالذمميبعدوراءمطمورةساح!لهامنلتجد.جاننا،القانةلنفسالعنان

نىلوكمايهد(..لا*فلالروعظمةالافقباتساعالعشرينالقرتانفعاليةتجاعبفياوايقامةاو،حركةاو،عورةقاعفيمنظور

مفتوحةيترلهـابوابهالفي.الحرلىخصمنذلككلتقول.دبقة

والابعا!المسافاتتختعرالتيواللمساتالرقيقةالامطبعلطرقاتدائما

سعرفييقفالانساثفان،فلاملى*ع!لئشدانصعوردائمااتوافنالان

يمسدنم،اورينةنجكالفيالضوضاءبثقلفيدس.جبلسفح
يلادابدارمش!وراتمن.امامههريانةكدهاالمدينةيحيفانه.النؤاباتطماحجنديمرتفعالى

مجودقيهيكماالصيةيقوللاوالنقد،*!ساسئبئماوشتان

اللائحةنازكالموتقرارةالجومنمستقراةحيثياتوتقد،متقريبيةبيئاتبخلقاليهايسرودكنه

منهمفرلاعفويااًحسايساافنلقيالقاربجسوبالتالي.العامالنفس

قانطوفدوىوبتها."ايفلبرج-هو"..ذاروءان،اليهتشرخفيةاصابعبان

طوقانفدوىالايام.عوحدينحدلانق!نلفروضان!حتجعلناالرمزيقما(*لاربعضان
المقاييينر!ي:فانناولهذا،الطريقمعالمفيانبهادانجدلاننادخولها

ذ،نطوفدوىحبااًعطنانتر&لنحينئذلانناالحرلىبلادفيرحلتناعنويةتلجمالتيالقبلية

اع!مثلانضعهارالى00المجمدةالمشامد*كرىاتحواسنالعيون

الجيوسيسمصلمالحلالنبعمنالعودةضبايبةرحدةوبعد،فنيعململنضعاتباس2ودكن،دحدتنالمطاف

مقاييسنستضانياسلا،كاملشوشمولاحاطةوبعد،مستزقة

معلوفشفيقمهرجانعيناكيجعلنا...امامناالمطروحالأيرودكنفنلمننعرفهانكندموفواعد

كللاتووهيو!مرحلةالىلونيةلاغائمةمرحلةمناليهانصل

اربىسليمانعربية!ا!ومتعبةالنظيفالفنفيرائماوالحقييقة..ماضيقةالىيفضيائر

ا!ساسية،قيمةتعئىكنها..صلملىتعدش..سمةثرجمعةلالها

الصبورعبدصلاحبلاديفيالناسنستقندهاحنالقيمةهذءحمودةدنايوعلالنهيهوالجمالىوالمجانب

الفيا"جىالمدىفيالخصوبةعرفةفينبمأونحنالشيبجهاؤنا

!جازيا!صعباحمدقلبلجلأم!ورقيحالةفينصبحفانناعكسياموفظوقفناواذا،ا!اجمةبالعطوريغزونا

القاعمهعلىفيهنعيداشهيالوقتفي،جديدانقوللنلاننا"نافنةلاةا

*رابدارالقضيةنعكسثم...*خرالجانبعلىالاسطوانةوجه*سطوانية

ا234ًمى.ب-بروتااليقظ!ةوقصولقالملالكةلنازكالثانيالشذصقصيدةراجع)1(

"اً!ثراقديو؟ن"بشيريرسفللتي!باني
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الى.نواانتقلممان..أحرىمجالاتالعريفيالتاملذلكفيفيفتحانالنقدوعلىذرلىفرناعمادفيمخيفةحركةاًو،قوالياانفجاداة

كنتمثلالموزارعوشقيةفطعةلمياخربشكلالتلوىاسترار.القالعة*حتمالاتكليواجه

رياضيةمعادلةحلاحاولوانا..الليلجوففيامساسمعهابمق!ارالجربماءالحصرهذاتعنيلاجماليةحقائق..هناكان

جافة.نحوهانعسانيالجميلةالمستتلكالتاريخقبلماعصورتعنىما

امافهو.فاشلةتجربةبةيزالماعندناالنقدان..وبعدالمجالتعيشوالتي،السحيقالماضينحوجانح-غريببحنين

المضعلة،الشخصيةالجوانباثالىةعلىيعتمد،ناذلسوفيهجوموارضوهرانمسامعالىاًلاحوالمنحالبايتتعداهلاالمحلي

العملتةمنمستخلصةقيماليست...مسه!بةاماديحوامابخنادالاخئ!العنينة!الصراطتورديسياموزنبيقومغارباورشليم

النمطينوكلا،الشخصيةاًلعلاقاتنتاجهيمابمقدادنفسهالفني،مشاتعيثيتزالماالسالفةالحقائقهذه،اسيافئرقجنوب

والنم،المدح..القديمة.0الاخرىالقولفنونالىاضاقنهيمكن..القارةفيالملياالانهاروكابات"جاوا"منالمجلوبالغابةكانسان

وبطبيعة..المتعارفبمعناءالنق!دالىمنهماواحدمستاندونوعلى،بالحيامرتبطالنقدان،العالمفيالحيوانحدائقر!يين

ساهمتالتيالم!مةالاقلام..المجالهذافينستثنىنحنالحلاال!يريودالنيوالمسار،يريداتيالحياةنوعيةيعينانالنقد

...المسفاءالحبرصيدان.لبناءةاالناقسهالكلمةبناءفيمان،الضا!المعوتعصرفي،عكلفالنقدجمماالعقلان.مضمارءفي

حتص..للناقدبالنسبةوالبقاءالحياةعصبوالتجردوالشفالهيةمحملةاهبموالغضاريفالعظامليجساللحمياًلنسيممعابريجتاز

تكونان..وكثافةوزنذاتذلكبعدالملقاةكلماتهتصبحفويةتزالماامالتجاويفخروعيةاهي،المنسحبةالحضاراتبسل

بينكتقيمانينبغيالحادالوترلذلكتقولواشواقصداقةرسائل..الناقدمؤوليةتكونهساومنسليمة

الىاًلوصولان.وانسجامصداقةحلفالمقابلادترذلكوبينسخلافىتمردهو،سلبيموماوبين،ايجابيهومابينالفصلاًن

ولن"افرست))ادانيالىالوعولمحاولةهوالهائلالمرتفعذلكبتحولهالزمنيماشيبعضهاالقديمةفالمضاميناًلتاريخسرمعوفات

ا!،لرفييرصهتقبلونالذيرناكفتحالحسلنوي*ذلكيأتىاتصالذاضهو،تطورحركةعنتعييراالبدءمنذلمحانلانه...

)!(الننكراريقبللاخلقهيوالتي.القمميةاللصاتالفنيوتتنح،خلاياهتشطثمومن..جديدنهربمصبمصباخر

+!فار!ووينمحيىوبعضها،الشابةالحياةدممنكميةاًكبرلامتصاصمسامه

نتوءفيقوحداتصباراتبضعمثل،مكانهفيهوجثميتايظل

لصض!،صتبدعوةبالقاهرة"السوداندار"فيالقيتمح!اضرة)،(!.جيل

الثقا.فيةاًلىمدفوهةنجانهامئتقلةحالةفيتكنلبمانالمضامينهذءان-على

.سم..مر.-........البينةهذهمعنتكيفاناماانبابمعنىالتلقائيالىتطودبحكمذلك

..،فبمالمنطلقةلحياةالدواماتالسيلتخلىانواما،اًلطارئة

!طيىهيروشيعما1الوافد،الطقسحوتلانماحرىاردية،لترتدي2ما.القديمةاًرد 4الصحورحسرالماطريعهفييدفعاليارلا!،رالعهسيمعولية الفنونجميع..العنونتخلعلذلكوتبعا،الهرابمدافنفيالقابعة

مه.سرررن-ايريةشعنةيحملتعيبىيوعاءمجردا؟كونلاترسلفالكل!ة

ينميئقافيازادالتكونترسلولكنها،الهواءطواحينتمتعهاما

والحب!..الحربماساة.الانانيةالحضارةوبقيمةبالزمنالاداس

ررعتقمصهابمجردذاتهاتحققلاالجديدةالمضامينهن!انعلى

فبلمفياخرجتدوراماوغريتبقلمرائعةقصةدونالمنمفع،التيارعلائقتصفيمضايقايجادمنبدفلا،العصر

العالماوساطفيكبيرةضجةانيومحنىيثيريزالمااكرفمااعولأبالخلقمجالفيالمطلوبةللعضويةتعويق

.نادرةرفيعةافلامالاتعرفهلماقبالاويشهدلتعكسيالمنكنوتبيوتالىالضوءبحزمتعودالتيالجديدةاًلمفامين

واهنا!عنكبوتياضوءا

تعبيراالقحةكهذهعبرتانلقصةيسبقولمالقاعروهمنافيهي،الفاظبضععلىامتمامنانركزالاينبض

والحرب3الحببينتربطالتيالصلةعنرائعادقيقاملاتواتل*راءمنمجموعةعليهالنطنق،الفنيالعملمفانجبح

الفاجعة.عنصربمنشنكونهناالتيجةلان،التذوقيةرحلاتنافي.الشنخلصناهاالتي

في*كبيراتوفيقاوفقتقدالمؤلفةانالواقييضعالاولابحلفيلات،المجادكفنالارةفيالناقدمهارةاًبراز

اللذ!-نالفرنسيةوالمراةايابانياالرجلنفسيشيرسماما،اتفقكيفماع!ا!رالتجميعاتهذهظبيقعلىاهتمامه

والحبآ..الحربمأساة:المأساةهذ.يعيثباناتيالثحنةشملالتيالانابيببمثابةفهواًمامهالمطروحالا!لر

كالعوارضالمطروح*ثريغدووبالتا!..تلكلحمولتهكممليةعندء

الحاجزشفةو.فوقالشاطىءقممعلىتوضعالتصالخشبية

.الهمامالناقدلافكارممثشمجرد...السفيني

الادابدارمئشوراتد.لا.مالثمنمناءكاهافيكارقةمثعةخعبةالالفاظهذءتكونانينبغي

...جمالياعطاءيعطياًلذبم!الجما!عطاهاتعطي،النفسي

.*..-.حيهـ!ييحىسسيم!ى!مى!م!ر..سسجمسيسقثلىامامنقفانبمعنى..اًلمغايرةكلمغايرا
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مايزالوكات،بمنديلفمهومسح."المذادلذيذلالئ!كانه"5!م!!م!!

الوالبىفكل.الشربمنمذبدفييرغبيزالوما،بالخرطوممسكا

واًلنساهـةالطيبةكل،اًلامالةكل،النقاءكل،الماءمذافيكان.

بةالواقع

هـ!مرمممبةهطشاكنتانكلابد:العجوزوقال.*نحييتلقهـد

م!لامكانفي،شربتمنذالوقت-.س-

لقد.الماءمذامنشربتمنذعاميناقصه،عامين":واًجابدا!-همم!لمج!!ىهم!صاص

أ!يط!ى!امنئرلمبا!ولمتمبشةلودوسيةلقدفىلمبفرشابعيد"اجملى(فيلمج!عرصكرص!

ش!*ايضاوهذا.تواعدتقدوها،عامينمنذ،الجنوبيالهادبم!ههههه!حىلم55هههههههههسه

ولسوف.اهانهنااحبانني.العودةهناخبركدمني،جدارائع

هنا.داستقر!ساحعل،ليهيالجبالبننالبلدةهذهكل،اًلوالهيهنا-ككرراح

-ان،كانماعلىشيءوكل،بهاحلمالذيامانهي،موطنيه!

--،العديمقمزلدلهانكبن!لحرعطثعاللعيموزلماألنبينيةقالاخذ)سلمدبىلحرطو!مهالعشبمروجفوفىلوائرفييندفعزالماالمامفرذاذ،يتنررلمشيئا
لمانني"،

...واحتدفعةعلىالمك!رةلهدءماءيشرررمكاناكيفيانطنااسدااروواقعيتا.بساظهافي،المدينةهذهطيبعريقموطنمنيالها-الاخضر

.+ء،..لموطنهلعودته-"لفن(شارعفييمشيكاناذ-بالسرورشعر

اليه.ئحملقوللعخونزلنفسهقجىيبدروشاجميلاآلفنيتكمنواًلمؤدكدلمئشيوالاطعمة،الارضرائحة،جميلا،منطلقا،رالعاشيءكلكان..نانية

."."..."بالنبا"لاتالمفهم!الواليفيالمنعسالصيفوهواء،والدخان،المطنوخة

اركنتهاعلطةابهرا!-يفكروكاى-بطر-!لسانعوجميلبهذهيتدلىالمزهرةوالتكيبة،والخوخ،الناضجةوالاعناب،النامية

؟.رائحةمستنشقا،بعمقوتنفس.دائماكانكماشيكلجمالفي

فيكرائفوئةاابعمللفيحطاطلامنبنيرفرحطاس!ئممكوسالعلهمنلقدكلجاببمجئوركدانه.حاراكانالجو.داخلهفييبتسمهو،رئتيهاعمافىفيالوطن

"،موسيد"حتىالجنؤبالىلعيداالل!ابفيفكرلقد،الوطنالىكاوا!الرقةتلكبمتلالارضنحوالاحساساتهذهابدايحسلم

-.م.0.5.الجونقاءلضحذلقد.كتنفسهاالسعادةماهيالانسنواتمنذ
البلمهالىوصل-داحدءمره-ولكن،يعودلم،قرههناكيم!

ملابسهفيالطريقعلىوقوىرائعاكان.كميراشيئاذلكوكانان،الانانيرجدانبعظمةيمشيوهوشعرانهحتىاللحظةهذء

كل!ميه.علىمسا!را،المدنيةانمجردبردمحةشعر.،وعقلوعاطفةصورةلهيكونان،شيئايمتلك

شوارعخدريمشيهناهووها،اخرىبعدمدينةبهمرتلقد*.الارفيعليعائشاالانسانيكون

والماء،ومسمليا،عظيماشيئادلككانهمساءالسابعةفيموطنهالمت!تطالرذاذمنالهاديءلماءارشسمعاذبخاطرهالماءومر

واسمتطساء،نفسهااليلدةعن،الم!دينةعنبعيدايكنلم.دائعاكانلانا!نالرطبالوادكيماء،الوطنماءالمرءبلوغلان،العشبكللى

ومبنى،اًلجازشركة،العاليةالبناءاتمناثنيناوواحداًيرىانهـذاانيرويهايخاالكثيفالماءوهذا،البسيطالعطشبذلكالمرءيحس

منرا.قديكنلأماضخماخرومبنى،ماونةبانوارمضاءةكلها،الكهرباءبعضفوفىضطومايمسكعجوزأرجلاوراى.الحياةنقام.تمامالهو

الاشياءان،بعيداكنتبينماانشأوهلقد0جديدمبنىانه.قنل.الرجلنحوعطشهودفعه،"الخبيزة"ننافات

تزأيد.اىينبغي؟ماءشربةفيلىهل،الخيرمساء-:بهدرءوقال.

تبموكانت،المدينهداخليمشيوبدافالتونشارعاًلىوثحوللمجيلينظر،البيتعيلىمعكوسالكبيروظله،ببطءالعجوزوالتفت

مد"نةانها،وصغيرةلطيفة،وبعيدة.عظيمة-يمثيكانحيت-رضسعثم."هنابكاًهلا":وقال.مبتهجامتحيراالشابوجه

الانسانيعيشانيمكنالذيأمانانها.حقاوهاشةصغيرةاصيلة:العجوزوقلا.الشابيدليبينالخرطوم

عداماولمل،وعملوغلمانبيتلهويكون،ونجزوجويىتقر،فيه.اظنماعلىماءالذانه،جوكينلسانوادكماماء،لذفيقويماءس

هذاًكلوواقع،والمماءالواديهواء،مايريدهكلهظوكان.ذلك.صيوكذلك.طعمىلهفليس،يسئمني"فريس!"فيالماءولك

.الناسوبساطة،!الواديفيالحياةنقاء،امانلا،الخروعزيتيشبهمذاقهعناكالملاان،تصور،انجلوقيلوس

السانرونرالناس،المحالاسماء:هوكماشيءكلكانالمدينةوضعام.بعدعاماهناكحياتهمالكمرونالناسيواصلكيفافهماناًستطيع

يحاولمونعرباتهمفيوالصبية،البطيءالشباداتومرود،العثموارعفيالمتساقطالماءالىينصتصاحنناكانيت!لمالعجوفيكانوبينما

ودأى.يتغيرلمشيئاان،دائماكانتكماكلها،الفشياتاختطافبسر!ثةديغوص،وفصوء،بكعافةيتقاخر،الارضالىالخرطوممن

توني"دأىتم.باسمائميعرفهملماناس،صبيوهوسفهاوجوها.ى.الارضداخل

+لونط(انورأى،اتجاههفيالطريقعلىماشياالقديمرفيقه"روكاعلىالارض.ماءاروعماءناان،قلتهالقد،قلتهالقد-:للعجوؤيفال

مقابلةوكانت،اليهثونيحضورانتظارفيالمسيرعنقوقفعرفهقدو.ائعله،يشربوراحالخرطوآمنالمن!مفعالماءعلىرأسهواحنى

كلاهما.وهمابهايحلمكان.تصورمالايمكئ،غريبة،حلمفيكانهاهذاان-الهي-إ،يشربوهويفكروكأن،الخعبالصوالماءمذاق

سولىالىليخرجااو،السباحةالىليل!باالم!رسةمنالقفزولولان.ولمادتبرد.تنعشه،كيانهفيتسريالماءببرودةواحس.مظيملشيء

هنا،ثانيةهناهاموو*ن،السينمادارداخلليتسللااو،البلمهنكونانجمامحظوظوناننا":للعجوزقائلاداسهدفعنفسهلهث

كان.الاصيلةيلايطاليةواًكلرمحالمتعبةالكسولةالمشيةذوالكبيرالرفيقثانيةوراح،اخرىمرةالملا!لىرأسهاحنى.ح."الوالهيهذاسكان

.وعادالغلطةمذهارتكبلالهسمروراوكان،رائعاامرار"لكنلوكمايبدوكان.بهجةفيلنفسمهضاحكاالمتمافعالسائليزلرر

وجههفيمبتس!مااليهتونيحضورانتظارفيالشرعنوتوقفمذاىحلاثربكلماوكان،جسمهفيمنهالكفايةيأخذانيستطع

يضربمنهماكلوشى،منهماكليدالصنبيانوهز،الكلأمعنطجزاحواليشربتلقد:فقالالعجوزودعش.الشربفيرغبةوازراد،اًلماء

ويتشلالمان.ماليايضحكانوهما.تاثرفيالاخررألسهفىفع،يت!لمالبجوزسمعاًذ71ءيزصدمايزالوكان0ددين

كنت؟جحيمايفيالعجوزالمافونايها":تونيقال.!لك."اظن":مجيباثانية

فى9



الناصية.الىذاهبا"مشيهوجمع.المدينةفيشيءلكلبالراهية.عاليايضعكوهوبطنه.فيصديقهردكم

يرىانيريدمشمئزاـ،حائرا،الشارعمصباحتحتوقفوهنالكائهالهييا.قينيالعتيقالسكيرا-ما،العجوزتوني:بودقال

كيف،عقلهفيصادقدماليكشف،الصنييكلمانيريد،بول!ثقيقهعملاي.المدةهذ.خلالمتعونربماانكظننتلقد!اداكاىلجميل

هرفلقد.الحياةمذهمثليحياوفو،امانهئلأمثلفيتعهدهواخذ.صدرءفيصديقهوفرب،اخرىلطمةوتفادى؟فحلتضخم

اشطاعلووتمنى،شقيقهعمرفيكانحينمالهبالنسبةالامركانكي!منذاياهاعلمهقدتونيكانكلماتمستعملا،بالايطاليةتونييسب

والقبحبالرقابةالاحساسيخنعمثىيهف،صغيرةنصيحةاخاءيعطبمان.بالروسيةالشتائمعليهيردوتونيمضتسنين

.القراءةبواسطةانسيلايعلمونفالاهل،البيتالىاذهباًنينبغي":اخيراوقال

يامملبانعدةشهورايحامكاتوانه،الاضارهندياكللمانهنسى،)بول".شقيقيلر؟يةشوقااموتانني.لاراهمانعبانبدلا.هنا

المطبخفيالقدجمةالمائتالىجالسوهواعهطعاممناخرىوجبةسالهمايكونولسوف،لتونيميتسماالطر-شفيسيرهوتابع

و!رامة،ولكنجدفياليهتنظروهي،الضخمالمحمربوجههااليهاناظرايفعلانكاناكماثانيةللسباحةين!بانسوف،اخرىمرةكثيروقت

فربما،بالناصيةينتظرانيمكنانهوفكرشهيتهفقدلكنه-حبفيالمحالبحانبيمشيدهوفكر.عادفدانهعظيماوكان.صغرهمافي

سولى.اليهويتحمثالصبييرىوربما،ليتنزهالبيتانجوءترل!لكنه.العجوزالسيدةستسرصغيرةهديةفان،لامههديةيشتريان

بالروسية.وسيد!ثه،1بول؟"يناديهكان!تاللائقةالاشياءوكل،النقودمنضئيلاقصراالايملكيكتلم

معردالايعدلمهيبتهالسكونهذاوفقدالواديسكونيضايقهوبدأ-."قليلبعدهنااعودسوف"غالية

.الواًديفيللرقابةصورة.ووصلالباسفيكطرقمخترقا"تولير"شارءفيالغربالىوتحول

ويعرلى،الناصيةمنيراءوكان،البيتعنالابتعادعنطجزاوظلالنيتفيوسيصبحقليلةدقائق.الجنوبالىاتجهثم)ج"شارعالى

يعلمكان،حياتهممنجزءا،اهلهبينويصيح،يدخلانيريدانهالسيدة،داقماكانكماشيءوكل،القديمالصغيرالبيتامام،ثانية

واخوتهامهويعانق،اليابيدران،شهوومنذيفعلانارادماهناانفيكلهم،الصنيواخوه،الثلاثواخواته،العجوزوالاب،العجوز

فراشه،فيينامالقديمةالمقاعدعلىويجلس،البيتارضعلىويمشي.النسيطةحياتهميعيشونالبيت

المائت.غلىويأكل،العجوزاًبا.وحمثفجاةشعر.يخفققلبهوبدا،قصبةحواليبعدمنالنيتراى

ولكنه،حقيقيماشيء،بعادهفينش!قدكانماشيئافانالاناطالتيالحياةعن،المكانمنشيئانسىقدانه،وخاتمريضانه

مظهرونمير،مثيءكلفبملسريعاعاودهقد،الحياةهذءفيحقيرفتناطئا،مسيرءظبعولكنه.ووضيعابشعاماشيثا،دائماكرهها

قبيحا،هذاكلخغل،كلهوالوادي،المدينةوكذلك،ومضمونهاًلبيت.يرممهلماحداولكن،السورسقطلقد.للنيتاقرباعبحكلما

ليشطيعيكنلم،رجعةبغيربعيداالذه!فييرغبوجعله،مقبولغيرالىالعجوذينتقللملماذاوتعجب؟القبحشديدقجاةالبيتلهوبدا

تركها.قدكانالتيحياتهيتابعوان،ظنيةالبيتيدخلانواح!ي،اخرىمرةالبيتراىوحينما.افضلحيفياحسنمنزل

الفناء.فيمافي،السورفوكقافزا،البيتممرفياصبحوفجاة.لمباشتياقئانيةيشعروبدا،نحوءكراهيتهكلعاددتهالمتيقواقعهبكل

حادةالناميةالنبلا؟تراًئحةوكانت،والفلفلالطماطمامهزرعتلقدكماشعرعندما-يد!وبدا.رراهانلايمكنحيثعنهبعيدايكونلان

فينحوهفتحرلظ،ا!بخفيضوءهنالظوكان.عليهوكئيبة،لاسعة،كلهاللمدينةيكنهاالتيالغامضةالعميقةبالكراهية-صنياكانلو

بالبيتملتصقاومثىاحر-كلاءانثون،بعضهميرىاناملاهموءيستطيعلنانهلهوبدا،عقولهموفراخ،املهاوغباء،ووضاع!تهابزيفها

مارتا""اخوتهاصغرراىالداخلالىنظروعندما،المطبخنافنةالى.اماتهذالمثليعوداًن

ظهرهاومارتا،القد؟موالموقدالقدنمةالمائ!ةورأى.الصحونتغسلاشياءهنالككانتلكن،رائعاكان،لذيذاكانلقد-نعم-الماء

السوعطفرتحتىمؤسيةحزينةالاشياءهذهكللهوبمتاليهغريباكشاعراكانلوكما،اليهناظرا،المنزلامامببطء.ومش.اخرى

حذائهنعلفيالكبريتهودفحكسيجادالىبحابخنهوشعر،عينيهفيالمكان،بيتههذاانيد!مايزالكانولكنهصلةبهالانربطهغريببانه

فيالصغرىشصقيقتهالىناظرا،المخانمننفساوجنب،هدوءفييخرجانخائفاوكان.نعباينماعذبهالذيالمكان،بهيحامكأنالذي

جداةهالئايبدوشيءكلكان.الرتابةمنجزءانها،القديمالبيت3نفسهوجدفربمااحدشاهدهلوانهعرفلانه،ويراهالمنزلمناحد

اًلمطبخامهدخلتلوتمنىمنه،مريعةبصورةوحزينا،جداواضحاويجممم،جميعايراهمانيريدمايزالكانانهالا.بعيدايجرجم!

غيابهكاناذامايرىاناراد،اخرىنظرةمليهايلقىانيودوكانتلك،يش!همانيريدبل،باجسامهمتمامابوجودعمويحس،عينيهامام

العتيقةالنظرةكللكلهازالتاما؟تن!واصبحتكيف.كعيراغيرهاقديحسبدالقد،طاتتهفودكانالامرلكنالروسيةالعتيقةالرائحة

يحاوللملأنه،باراابنا.يكئلملائهنفسهملىبالغضبواحس؟الحانقة

لا.ستحيلهذاانيعلمكانلكنه،سعيتامهيبمان

شاءبرهةوفي،ماءجرهةليشرباطبخيدخل"بول"اخاهوراى

بولدبببعئمنحمهغميقابكلنفسهطيبوجلبأ،امسلثالضعبنيابصيلكنهيصعيحفيفيانثحأيا!

حائرا،المطبخفيالصيافتقدقدانهبهوبدا.شفتيهبزموهو

المسيح.باسنمهحفالابرققيصعبطشقيقهالىنظروحينما.حبيساسارتربوللجانالجزائرفيكارنا

ياتيقدانهمدالىيغضبفسوى،امه!؟يةفييرغبيعدو"م

.الىقفزثم،السورمتسلقا،الفناءخصهدوءفيومش.فائشاشيئااليخ!ريالجلادفىن

صاروحينما.*سىنفسهفي-ستمل،مبتعداوراءكسير.الممر

بكل.عواض!يحبمكان،يشهقب!دامسمموعافيهيعدلمحدالىبعيدااثديسوسبعايدةلربمة

عنبعيدايهرءبنفسهوشعر،ودتابتهاهيلالهمبشاعةيكلءكانولكنه

لانهبحيا،فيرلليلمخزلساجي-كومدقيفيشي-ئمكنهرحاشيهلهثمةئملبلكى،."ولبولر

كرمسصبر:رتئ
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-..نحمعم!فهمم!محزولرسف
سأعىمحى--حسهمحصىمححى--حسى!يهم!!سه--عسه-!سى----مسىد

المرحلة"عليهنطلقانيمكئناالنوعوهذا،وردكهجيدهبينالتفرفةافتلقىمنلايتطلبفالاخير،وتنوقهالشعرنقدبينكبيرفرلىهنالد

."!ورولىاًلاولىالاست!لمعفيخالصةورغبة،القصيمهلالستقبالخاميتهيؤمناثر

الاعماللتلقىالممارسةطولبعدفتاقى"للتنوقالثاني!المرحلة"امافيافىاقهافيوالتحليق،اجوائهافيوالهيمان،فيهاواللوبأن،بها

اليمدفوطالانسانيصنحالااليهاالوصولعلىوشرتب،الشعريةماعلىعلادة،ناقدءفيفيتطلبالنقداما.الشفو!العثشقصوفية

وأنما،فحسبورديئهجيدءبينالتفرق!ةعلىقادرا،الشعرقراءةبشونشاملاوالماما،عميقالقابخبااستعدادمتلوقهفيافترضناء

مايقر؟.بانالحكمعلى-القصيمهفيلاولىالاسطرمنذ-قادرايصنحالعصور.مرعلىالفنمذابتطورواسعةودرايةانختلفةوأساليبهالشعر

خطهايتمدىولا،الشعرالىتنسباليالادطلاحروما،لاامنئمعرالمفروضكانوان،للشعرنقادايكؤنوابانالجميعلانطالبونحن

نفسفيتخلقالتئولىمناصتقدمةاوحلةوهذء،النظممجردمنهادوميأتيانناملوانما،ذلكمنبنصيبيأخذاناكمثقففي

شاكلرامايومفيالمتلقى!منحلانتمه!"صاثقةشعريةحاسة"الانسانادفيعالقنهذايأخذحتى،وعاثقوهالشعرمتذوقوفيهتكرالذي

للشعر.اصيلاناقدااوحقيقيا،النفوستصفبةفيعميقاًثرمنلهولالفنونسائربينالضةمطنته

مرحلةالمتلقىيتعدىعندمافتنشأ:"للتلأولىاًلثانثةالمرحلة"اماحيث،المادكبماالجانبعلىالبشركةالنفسفيالروحيللجانبوترجيح

الشعركيالفندراًسةالىالشعريةالاعمالعلىالمقيقالواميالاطلاعالتجطاًلتوازنوعممالقلقمنالحالةهذهالىادىفدالاخيرتغلباًن

وهذء،لهالاسالسيةوالمقومات،ولأقوانينيهاصولهعلىوالوقو!،نفسه.*نكلهالعالمإحسها

.ممتازناقداو،اصيلشا!رعئهايتمضىق!دادحلةو!اعة،الانساننفيفيغر!هاجداأليسيرمنحالةاًلشعربرتنوفى

،الثلاثالشعرتئو!مراحلعنالحديثمنانتهيناقدنكونوبهذاالثعربهاإهـرسالتيقةالطرولكن،مبكرةسنمنذلكفيبدجماءاو

!ا:جديدةمرحلةالىواتقلنااًنهعلىلجلأدنافييصرسفالشعر،ذلكعكسالىتؤديمدارسنافي

.:السؤالهذاطريقنايعترضوهنا:"الثعرنقد)نحبةاحطجيالنفسفيويثيريمتعفناكونهاعننبارعلىوليس،طم

الشعر؟ناقدخلقعلىتساعدالت!الاساسيةالعوامل!مامشوياتفيلاتراًعىعشوائيااختياراتختا!فالنصوص،مستحبة

الشعرلبحورمعرقةمن:اًلعروضعلمدقائقعلىالوقولىهماهلبمقطوغات!صصموالطابى،النفسيةاحتياجاتهمولا،العقليةالتلاميذ

و.مجزوءات؟مشطوراتمنعنهانجولدوما،وزحافاتعللمن-تخلهاومالاحياةيتة،!ةقلفاظها،واحدةحاجةنفسهفيلاللبى،جامدة

الموحيةوالفاظهوخيلاتهوصورهالشعريالتعبيربأساليبمالاول!هلبيئاتمنوته!ة،مصنوعةعورها،فا؟ول!معقدةأساليبها،فيها

،ا!ثع!احلئمللمخنلفةتلكببصولمعمورلث!عرخلالساالدرلمنبرلتطورلمولتمحمرهلبها!ماي!نصرفتجعلهمبمعةاًلعواًملهذءكل،صلةبأدلىبيئتهالىلاتمت

العواملمذهكلتغنيهلولكن،"الثعرنافد"تكوينال!اليةهامةادعوولست،البدايةمناليهالميلنفسهفيوتقتل،كليةالشعرعن

فيعئهتهـلمناالتي"الصادقةالشعريةالحاسة).قوفرلماذاالاختيار/جسناطالبوانما،القدإم!يالشصاتراثاهمالالىبالطيع

."للتووالثانةالمرحلة"مبفة،التناوليسيرة،طيبةنماذجفيهالمختلفةعصورهفيفالشعر

اقفاناود،يكوناننحبكما"."دء...اًلمختلفة،للمسنوياتومناسبة،الشعوويةوالدفقات،العاطفيةبالشعنات

نقادااعتمارهم؟مكنحداىلنرلمعرلىعندناقللامبلي!لقالحدالث!معرالشهرمنمختاراتجانبالىالطالبالىتقدمانينبغيالنمذجهذه

....مناقشةفيهويتناقشون،اًلتلاميذكلوقه،فنانهااساسعلىالدديث

للشعر.حققينارمسري،والح!،اًتفيييو.الشرحالمفرداتمعانيعنبعيمدق،حرة

احتئئما*الشعرمنيعجبهموهولاءلا:"تقليديون"اماع!ناوالنقاد،ءلمم،ادبقار!خ"المعقدةالععبة"الاخرىاًلنماذجتدرسانهلى

الفاظهاكانتاذا*القصيمةعنيرضونلافهم،الاقدمينثعرتو،هذهالىبهاننظرالتيالقداسةنظرةمنالتخلصوجوبمع،كفنلا

يملىء،"وغلىصبينةاممحةبسكملمومستقروجيداوسبالسها!سعاةلكونانإلئشمبيهات؟بر.نقوىوبهدا،*مراستدكليلووبقسوة،بمراحةفتنقد،الئصوص

تشبط"لموصيقىالتيالرنانةالثخمةالاوزانتعجبهمايضاهم.ارطرافةلائرمنا!نارةفالنصوص،والنقدالتلودجانبيلتلميذانفسفي

كا!القعيةهـنانذلكرر!-قمولا،بببدحدالى"النحاسيهمسن،للن!عرالسليمالمفهومكحتانمراجهامناساسعلىالعصور

.الافكارضحلة،المفزىقرفي،الغرضكفنبهوالاستمهاعوتلوفهالشعرحبالتلميذنفسفيتغرسانشانها

كانتاذاً*-01...070تحليلمنعليهايرتبوما،للادبالعلميةالعراسةاما،الفنونمن

بالعذابوتفيضلقصميعهبالالمالعوهؤطفلاء،لايرلعضعحماس!يوحة"ماالر؟ىغائمةشانهافمن،فيهاوالتعقيدداًلاغرابالصعوبةلتواحيوبيانللنصوص

يلارانذات،المترفة*نيقةالالباظ*تعجبهـمولا،........غرساًلىيؤديبدورءوهذا،الطائبنفسفيالنظريالجانبتقويان

شفافقهراقصةعونانفيجبالاساليباما،الموحية،العم!بميببىولخابمر-.فيهاالناقدبلرة

الشاعر.*يحسهالائحامضةبعيل!لمعانيرموزابهـانتكونفلاالصوراما،القصيدةعلىيقبلالانسانثجعلالتيالخاصيةهذءهووالتلود

اللتقارب"افنفجرءحماالموسيقيةاًلطاقةذاتالاوزانتعجبهمالنقادوهؤلاءعميقا،انفعالاالشعريالعملمعينفعلكجعلهوالتي،وتحمسبشغف

.والترفالبذخاجواءمنالاوزانهذهمثلتشيعهلما،"اكتارك"ويغرهـ-4انالممكنمنالتلو!وهذا،والتجاوب*حساسعلىمبنيا

في*جتماعيبالملعبيؤمنالتيبىالفريقوهو:"ملكبيون"واماومحاولة،الشعريالاتناجعلىال!دائمالاعلاءطريتيعننفشهفيالانسان
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يهمه،النندفيمعتدلامذمبا.نوجداناستطمناذلكفعلنااذا،عامبنيةيطرحونالنقادوهؤلاء،عندناالنقدمذاهبأحمتوهو،النقد

كلتومرشعرا،اصيلاشعراشيءكلوفبلاولاممونانالقصيمةفيوالناقد،بالموضوعالايهتمونولا،الجمانيومستواها،جانناالقصيمة

الى؟اعوفيالتحليقعلىقدرةمنالصحيحالشعرمقوماتكلفيهالاجتماعية،الامراضاحدعالجتاذاالاالقصيدةعنلايرضىالمذ!بي

بالدعلاتمليء،بالعوربناءتعنيرالى،متماسكةحيةعضوية!نهتكوياو،الناسمنالبسطاءيعانيهمااللذينوالفاقةالبؤسمظاهرصورت/او

،الصادقالتجاوبعلىتبعثعاطفيةشعوريةشحنةاًلىأالنفسيةالسلاممشاكلمنمشكلةتناولتاو،قوفياووطنيةقضيةمنتحدثت

وهفويةبدقةمنتقاةالفاظالى؟الشعريالمملمحالحاروالانفعال،الاساليببناءوحسن،الالفاظباختياراًلعنايةانيعتبروهو،العالمي

شفالىبناءفيكلههذا،قويةجميلةاساليبالى،الوفتذاتفيثانيا،والشكل،اولافالموضوع،لهمبررترهـلا،الصوردسموجودة

التعبيربطاقاتالمشحونالجوهذاووسط،والانغامالموسيقنىمنره!الىنصلاننستطيعدمناوما،فوشبلةالشكلاما،الغايةهوالموضوع

قضيةعنمعبرايكونانيهمولا،صادالاقوياالموضوعيبرزالمتباينةالعناءهذالكلالداعيفما،وببساطةبسهولة،سبيلاقربمنالناية

المشكلاتمنمشكلةاو،عامةاجتماعيةقضيةاو،خاصةفرديةبالشكلالعنايهانيعتبرمنالنقادءهؤلاومن؟القصيدةبناءاجلمن

بقعةاجميفيالشعرمتلقىوسنطيع،انسانجباالموضوعمادام،العابةفيللموضوعاستيعابهيكونفلااليهالمتلقىذهنرضرفانفنهمن

معه.ويتجاوببهوينفعل،يحسهانالعالممن.وخالصاتاماالحالةهذء

ا!تلفقالنقديةالنظروجهاتبينتوفيقفيهذاملمبناانشكولاخلالمنرايناوقد،محندناالهامةالنقداتجاهاتنجايجازهيهذ"

لثانهمنالتوفيقوهذا،الشعرلنقدعامواحدمذهومخلقعلى.بعملانماا!جوانبمنجانبايرجمحافقادهؤلاءمنفربقكلانلهااستعرافشا

لقصيدة،نقدايقرأعن!رماابقارجم!يعانيهاالتيالبلبلةعلىيقضيانالا!اهاتهذهمناتجاءكلفيكانوول،الاخرىالجوانبحسابعلى

لنفساخرنقدايقراًثم،الذروةالىبهاارتفعقدالناقدانفيجدفياررمداليه!ر!والذبماشعبنافانحنةواخرىشبنةجوانبالثلاثة

بالمر.كشعربهلايعترىانهفيجداخرناقدكتبهالقصيدةالنظرومرفاتةلمغةالانجا!اتهذهفيالطيبةالجوانبكلجمعهو

وجهكاختلافعلىتماماسيقضياتونجبقهذاانذلكممئىويى،ووقهاالىالصالحةالجوانبهذءوضم،فبمهاالسيئةالجوانبعن

ماررامتموجوداسيظلالاختلا!فهذا،اًلواحدةللقصيدةبالنسبةالنظرالا!جاهاتيزاتكلسينيجمعالنقدفيصدابافجاهلد/نايتكونوبهذا

التوفيقهذاسيمنعوانماالحتلفهالتذوقنسببينفرديةفروقهنالر.الاذوافىلائربيدحدالىويرضى،انحرافماتهامنيتخلص،الثلائة

ئاتدبين،واحدشعريملعلىالحكمفيالصارخالتباينوجودوسلاتورسوتالتعبيربرصانةاهتمامهالاولاًلافجاهمناخلىناولذا

واخر.ووفرةالشكلبجمالاهيزمامهاًلثانيالاتجاءمناخلذاواذا،بنائه

..ماقصيدةداخلنقديةبرحلةنقوممعابناتعالواوالانوركوينالعناقي!انبالى؟القصيدةفيوالشعوريةالعاطفيةالثحنة

وراءنالئترك،قسامحةبروحالشعربماالعملعلىنقبلاولادعونامناخذ!اواذا،اورازاورعريالقاموسواتعمال،لآالرائعاًلصور

اًلتعبيرا،،لنلالتاليالثعرمنبطرلمطلقةانهأسكاكبملةاتعصلمقضيدلشمكللمجرمنكل!بوجهالانسانثكللأتومعالجتهفىضوعبالماهتمامهالاخيرالانجاء

ماشعرهيهلالمهم،"التقليديالنمط"علىمكنوبةلاؤهانرفضهالن

هلهعلىذلكفيممتمدينفيها*ولىالاسطرمنذلكسنعرف،لا

احسسنافاذا،عنهاتحرثناانسبقاتي"الصادقةالشعريةالحاسة-"

حطكلانبناتبيناذالعا،القراءةفسنواملحقيقيشعرمانقر؟هان

منها،ايديناننفضفدممونا،بطريقته3خبتانهاالشعرمنالقصيدةهذهيمىء!ص!و

منه.ليستوهذ.،الشعرفهدفنا

هـكونا،حقيقيشعرايديناتحتالذيالعملانلناتبينوقدالان..

خى،القصيتفيئفوبحتىالقراءةولتستغرقنا،واحمةدفعةنقرذ."يرالنتالاررلندياًلعاصرائعه

منلتيهدسدب!ىاستغردصبورفيهعاملحينخآشاجييعرفنا،اللهدتئلب!مناارهذ!فيهاجنعىحهداوسللغودس

حاراانغعلابهننفعلؤمت!،خالصاتجاوباالمملمعنتجاوبحى

فيها.يتركهانالثاهرقصدالذي*ثرنفوسنافيفنترلر،عنيفا.........

ثيابارتديناومئنا،فدبمتلوقينكنالوهذابحسبناوكانيدابقححياالىاوبا-امتإتبايهالمفالتحمه

رأيا،فيهانرىانبصد*مالقصيمةلانتروتجملئاالصفةوهذء،اًلنقاد.ف-يرةيثة!شخصياتفييطفوالتاريخفجعلت

اسنلة:عدةكليقناتعترضوهنامفترقسارتربولجان4جعاالذيألادبر..النتابر

كمالناقالهوهل؟القصيتهذ.فيلنايقولانالثناعراًرادماذاًاللهمةالاديبةالعربيةألىتنظا"،الطر!ث

طبيمي،بشكلاليناافكارهيوملانفينجحوهل،لقالانخ!الجيوسيالخضرإءسلمى

فيالشاهرهذاقالهماوهل؟يقولهانارادمامعنحنتجاوبناوهل

فيالثاعرضاماقالهكانواذا؟تماماجديدةافكار.ان؟-امقبلهوالغزلالحباحالسيسفيلك.نن!ثفر،لروعةفاذا

اقالىهل؟جديدمنديقولهعادفدماذا،نجر.ثاعرزهـقالهقعيدتهسبدرررةفرتيةمنعةلكف-هب/والجهالوأليرة

لقولعرارمجردقولهانام؟لقولهانفيسابقهثلجديداشيناتفوتهالاانبك

*ضافةمدىفماجديدايقولهانالثاهرارادماكانواذا؟سالقه

هنا؟بجديد.*نسانيالتراثالىافافهاا!تيببروت-اًلطليعةدإر

القصيمة،موضوعلناتحعد*سنلةهذ.،علىالاجابةضوءوعلى57178؟:دلقون-18ا3ًعىب

!لش،مايكلنيقولهانارادماوليكن،فيهاثعرتونجبقومدى

كاناذاماليرىطويلاالناقدعئدهيقفانينبغيالل!بالثيءهذا

الشامرص!قمدىهوالمهموانما،لايصحامهظيقولانلهيصح
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،القصيدةتحليلفيواساشههامةاشياءهذءكل،باخراجهااحاطتطرافةومدى،ممهوتجاوبنا،بهانفعالناومدى.موضوعهعنالتعبيرفي

فيعميقةجوانبوكشف،الشاعرنفسفيصيلةالامنابعهااًلىوردهافأتسمثتكراكانحدايوالى،جدتهاومدىعئهاعبرانيالمكرة

الحقائق.هذهبكلالنا!دمعرفةلولالتتكشفتكنلمالقصيد!.الشعراءمنسبقو.ممنواحدبهيأتيمبما

وكوت،ماقصهـةداخلرحكضانهايةالىوصلناقدنكونوبهذاتوفيقمدىما،القصيدةفيالجوهريالثيءهذا؟والموسيقى

الحكماما،واكلإدادمرونةفالراًي،حكمالارأيااقول،راًيافيهالنانحنورالطبع،تمامالموضوعها!3الوزناختارهل،فيهاالشاغر

الحكلاما،لهيطوتنشالفنيللعملرحابةالراي،وثباتفصرامهيخنارانبذلكفنمنيالونناختيارفياتقليديينمنهعلانسايرهنا

نءلهايلآاف،لحركتهشل،الفنياًلعملفيهيحبسسجئ،فنهايةفالموزن..الخربخبقاوذناوللغزل،عاصفاقوياوزناللحماسةالشاعر

جديدة.افاقومشارفةالاءنردادالمناباًلوزنباختيارهنانعنيواًنما،وفتهـلفمفترض*حوالهذءفي

علىنجرهمناقدرالشاعرهل:السوالهذايثيرمشكلةبقتجلسىحينللشاعرالنفسيةالحالةمعمتمشياتلقائياهفويايأتيان

الاذلكمعنىهـلأ"ل"نمم"المجوابان3واًذا؟ونقدءالشعرتذولىلحالةتبعاالوزناختيارفيوالتلقائيةالعذويةوهذق،فصيدتهليكتب

الذيا؟صاعرنقصد:اظ3اذاايههـ(.ونعملا،فاعر؟لا:الشعرلنقديتصدى،الشاعرصدقغلىبهانحكمالتيالمعاييراهممن،المزاجيةالشاهر

لديهمنكلاننعإنجركنااذا"نعم"و،فحسبالفعل4الشعرينتجعنشعر.فييصدروالذي،لفنهالمخلصالثاعر،الصادقفالشاعر

-.إفيلمامملبالغشهراًيزب3سواءاًشاعر"الصادقةإبئاًلثمعرالحاسة"مئهماكليكمليبدت،تماماافكارءعنمعبرةموسيقاهتأى،داخله

التياليمقيقةهذه،الناحيةهذهعلىجلإيداضوءاتلقىوربمااحدفصللايمكنمتجانمصامتماسكاتعيبريابناءمعانانويكل،الاخر

منمعظمهم،وعندناالغربفي،اثعرنقاداًنوهيجميعانعرفها.بحالالاخرعناجزائه

حيلالهم.منما!%رةفىاتهنر3حاواواً)2(الذينمناو،)1(الشعراءاليها،ننظريهف،القصيدةفيالاساسيالبناء،والالفاظوالاساليب

الناقد"بانيقولونمنعلىللردمناسبلأالفرصةاننجدوهنااو،بنائهوقوةالاسلوبجمالاهميةنغفلانلانستطيعنحنبالطبع

والاجابة؟فاشلشاعراًلشعرنالمدانصحيحفهل،"فاشلفنانكلهافهذ.،تمامااماكنهافيواستقراوها،المعبرةالالفاظاختيارحسن

حقيقيونشعراءوهنلاهناثعر1نقادمنفكثبرون،لا:بالطبعكماالاهنماممنالاولالكانلهالانبمولكننا،وفروريةهامةاشياء

بذرة"فهماًلشعبرياًلأبداعدونبالنقدإكإفونواللىين،وممتازونالذجمراًلاحساسلنقلكوسيلةاليهاننظروانما،"التقليديون"يفعلإ

،وعناءجهدمنليهابماالنةاريةإم5اًعمالاننجدو،رمذا،"الشاعر!طيشكلطيبةخامكمادة،المتلقينفسفييحدثهاناًلشاعراراًد

له،حارصأدووتحليل،الفنيارممللجوفيفمنفيهاوبماادىنابضةحارةالشاعرتجزبةتئتقلخلالهمنالذيالتعبيريالبناء

.ابداعالى،رفيعةاربيةاعمالالىتتحول،ممءازةفنيةبطرلقةالصورالتيتهمنامابقدرتهمنالاوالالاليبالالفاظانوالواقع،انتيقي

:ورجاءعرخةتتعانقالتياًلرقيقةالصغيرةالصورهذء،خلالهامنالثاعريقدمها

الأ،المقدساًلقصيدةحرملاجتياز،الشعرلنقديتقممالاالنابضةالخلاياهلىء،متماسكاعضوياالتحاماوتلتحمبينهافيماوتتفاعل

.."الف،عربذرة":اعماقهفيتتحركبهااحسانسماناو،شاعرهيناطقةكيبرةصودة،جباكائناالامرنهايةفيتشكلالتيبالمحياة

ينسععداًلمضمنرداد!اهرةوالا!اظالاساليبعلىحكمناانالىاخيرانصلوبكذا.القصيدة

الاساليبوهذءالالفاظهذءتقدمهبمامتصلاوانمامستقلايكونانلايمكن

.هـ!لووداى،اليوت.س.ت!:الفربفيشه3اذ!11(كوبقدرالشعريللعمل*خيرةالصورةبينهافيماتشكلدقيقةصورمن

اصماعيل،الدينوءزالقطا)قادرءب:رانالدس:وعند.االا!ماظاشغلالفيقدوتهعلىحكئاإكون،هداكلفيالشاعرتوفيق

."الملائكةنازك"،العراقيةادتط?رةواجلهمنالذيالاساسبمالغرضيخممثقيقاواباشنغلالا،و*ساليب

الهع،لمعحهمو!2تودلا!كاذا،عوضيىلوأرر!ورا.عندنامنهم)12.الوجودالىقصيدتالشاعراخرج

.النقاص-وربأما!ةخلالالسياحةهذءمنانتهيناقدبمذانكونهلو*ن

تتعلقواخرى،بالناقدننعلقاشياء،اشياءبعدلديناتزلفلم،لا

للقصيدةبالنسبةخارجةالامرظاهرفيعونقداشياءوهي،بالشاغر

."،القصيدةعلىاضواءتلقيلانها،النقدعمليةفيواساسيةهامةولكئها
حددا.صل!

صورتهاالقصيدةتعطىاتياًلتكعنف-بعمليةوتقوم،جديرةابعاداوتعطيها

كانتاذاةالثقافىفهذه،ثقافيةفهي،بالناقدتتعلق!اتياما،النهائية

!3كر!رلع!لمالمنةالترلةوالد*تخلف.الرمزتخقياخرىصورةالىثعصيدة
اًلطاهريهالصورءحلالمىي!عدالمامدلجعلفالهاوعميعةساملة

.لكشفبل،اًلمحدودةبثقافتهالعاديالقاريءلايتبينهااشياءالىفيصل

نفسهالشاعرتدمثرربماالفئنللعملجديدةتفسيراتغن،اشياءعن

دبباًناحلثتبرزوهنا،نفسهفي"اللاوش"حيزمنلخروجهايدركهايكنل"لأنه

ثأنهمنالنقدفيالنفسيفالألاس،للنافدالنفشبةالتقافةاهمية

اًلكعرالعرديللشاعرصقةلمحبوالث!عروخاصها!ربالمملفيهاهةجوانبيكشفان
."...النفسحالاتمنحالةعن،نفسيةتجربةعنوتعبير،نفسينتاج*مر

اًلعسىسلدمأنمنالقاريءيمكنانه،النقدظلالفومنهامةوظيغةوهده.البشرية
.....نفسهفهممن-احيالا-الشاعريمكنكما،واعيامعماالقصيدغفهم

عمليةفيمهمةنعتبرهاوالتي،بالشاعرتتعلقالتيالاشياءاما

لإنردارسنوإالخاصة،حيلالهفهي،للقصيدةبالنسبةخادجيةكاثتوان،الشعرنقد

حياتهفييعاليهوما،الثاهريمارسهالذيالبشريالنشاطوئواحي

الظرولىايخراثم،والمسراتاثحالوانمنيكننفامااو،مث!تمن

التيوالملابسات،بالذاتالقصيتهل!اخراجالىالثا!ردكتلالتبم

53



.ءلعضأ!حيهضسهسضفضسسسهصىهأ
لإجم!!بماصص!هم!يخ!

!!هممممممى.
واثيقافةى،والمشا!ر*حاسشهلهعن،التعب!وسيلةفاللغة،ا!ديبلاستهتاركشفهفي،صبحيالدينمحييالالس!ناذحماسةاهجبتني

ماملامرفيانمناوادد.ومشامرهتجادبهتهلبالتياًلعميقةانوالحق؟واللغلأا(الالبعهىوجر6لهم،الشباب*دبهبعض

.لتصبح،وتركيببالناظوصوفها،*ديبثجاربمنبالتعبيريتصلالىتحتاج،السريععرضهفيصبحيالاستاذتناولهاالتيا!مكلة

كبططةاقصدولست.العربيالقدووعلىالفهمسهلةالمنالقرينةحالتهفيالعربينقدنااًننكرانلااذ؟نقا!نامنبحث.واهتمم

انهالقارىءليعر!،بلاسلوبالعنايةاقصدوانما،والوضوحالىانصراقهمناكر،بالمضمونالعنايةاًلىانعرلىقدالحاضرة

0اخرىلغةعنحرفيةكرجهةمترجماكتابالا،عربياكتابايقرأبل؟بالاسبلوباللازمةالمنايةنجدلااصبحناخى،باملالعئاية

يظهرالادبيا+لرجعلفيعلاقةلهماكلعنات!دثانوساحاولمسحةعببهنجدلاماالنشرطلمفيتظهرالتي*دبيةآثارنامن"ن

العربية،ملامح!لي!هتبموالاقل!لىاو،صحيحةعربيةهينةفيلانذلك،مضمونهفهمفيحعراانفسناونرمق،العربييلاسبلوب

ولست.واسلوبهوكفكيرهبلةتيقرأفعلاانهالعربيالقار!ربخبشعرانمناالواًحدويشتالى.جداضنيلةالتعبرلغةبلاقانكعابناعناية

ااًحيرينباسماثصثاننيال!ييوانما،اروضوحلهذااهلاننياز!مبمايظفرفلا،الناحيةبهذهالاهتماممنشيناثانقلانقدفي-سى

نشالكلمنذوتدادسهاالعربيةالتقافة!لىاًكبالانرأوااللإبنثراسات+من،الصحففينقادناكنبمماكع!اقراتولقد.رويد

مذهتطعيمذلكيعقبئم،العربيالاديبنواةلتكويناًلوسائلاًحنالاسلوبيةالناحيةاولىمناًجدفلم،*دبية!طرلبعضنقدية

فتنواالذيناخوانن!امنلنجدواننا،*خرى*ممبآدابالثقافةفي"مطرجيعايهـدة"السيدةالااللغويةالاخطاهافىونبه،)هتمحه

ولعل،العربئوالاثب،العربيةالروحعنشاسعابعدااًلغرببماداًبحقفياًيضااستهت!اروهذا)2(."اًلممسوخة*لهة"لروايةنقعما

ادبائنامنليطلبوا،نقادنانفوسوتهز،الموضوعتثيرهذءكلمتىوح!ةو!الالىالعملباناـلتذكيرالىبناحاجةولا.لهاوعقو!،اللغة

التعبرلغةلانهااًساليبهاويخنقنوا،بالعربيةنجنمرسوهان،الناشبينعناصر.تتألف،كاملايكلنحينالرفيعالمستوىيبلغوانه،تتبزا،

فنهم.عنالتيالزمنيةالفترةان*،اخرعلىمنهاعنصريطذىولا،مملها

يتعلمابا،الخاصةوكراكيبها؟الخاصاسلوبهالغةمل:الاسلوبلشدة،المضمونجانباهتماصميولونادباءناجملت*نفيهائميش

علىالعاميةاللغةطغيانئولاونحنالعربوالتصريب.بالتمريئالانسانفكانت؟السابقالحيلعاناهاالتيالشدي!والقيودالشكلو،ة

صغارارضعئاهاقدكنابل،لغتناتمليمفيمشقةوجدنالمااحادإثنابهواستخفافا،وعناصرهالشكلىعلىثورةالمعاصرالشبابابحركة

منذ*عاجملغةسيطرةان*،ويسرسهولةبكلكجاربناعنوهبرنايؤلمشهلفيانهايلا،احيانااًلروهةحدبالغة*دبيةيههقارو!هرى

اساليبمو!رميباللغةهلىادخلتالعربي!الاجواءفيالاسلامي؟تقنح؟المستقيمالعربياللوكمنهينفررمميكاًسلوبفيقلاًو،ويحزن

العامية،اًللغةونشأت،العربصفوففياللحنوفشا،عنهاغريبةالطبيعيمنهل":يتسا!هباساحسانالدكنور*شناذرهيناحتى

اًلرياضياك!وقوانيننتعلمكماقعلماالعربيةنتعلمان*ناضطررناصتىاجل؟"حسنةاصحابهانيةرامتماام!سيحة*طرالنقديتبنىات

والقارىء.*سلوبعرببمتعبررناليظلاساليبهاونتدارس،الطبيعةوليس،رالشكلالمنظرمشؤهةلناتبموالتي!لككسيحة!لارانها

والتركيب،*سلوبفيالركعةيجدانيعزنهشبابنالادب-اليوم-قييح؟شكلفييبدوحينرائعأدبيجمرمناًللوقينؤانالؤيبمق

منوغايتهامحبمقصيديدر!ولا،ا!نىيضعلليكاداذالضعيف.زمنهببعيدالجنوبي*قليمادباءبينواصممونالشكل!يثوما

تمهسونولا،للعربيةاعداءليسواوادبلانا.تلكاوالمعبارةهذ.يلاقيالمعامرادبنابانازممان2ستطيعالمؤجزةاللمحةهذهبعد

واؤجتهم،المفروفمةالقيودفطيقتهموانما،اساليبها!لىالضروج.العحيبةوا(ساليبه،الغريبةلصورء،فهمهفيصعوقةءالقره

اسارالشكلمنها"لعقوا،قبلهومااًلمميالجيلادباءبعضتقعراتغموضهواـن،و*بهامالغموض*دبمل!طبيعةمنهلالريولا

العميقا!عئىاو،يطرقونجهالبربالموضوعواًهتموا،اللغويعنالكشاببمداًنامالدارسينبعض!ع!ثيكما،وابداءتقدمميرة

وان،لقطالفاظالبالعربي*ببانجميعاوامنوا؟يستنبطونهالرمزان!منالقد؟فيهيمبعسفةالغموضجعل،وكطرسهاا!ربية

*دبهناهلىوهكفوا.اًلمربابعنكلنانيصاالمثلىالقدوة،التجربةعنوالتعيبرالدحةفياًلعادي*سلوبيفوق،اًدبياسلوب

الناشئونفانصر!،عظيماامجابهموكان،ومترجمبنومحلليندارسينفيان.اللغوية*خطاءفيالتعيروهظ،الركحةهذهنفهـملممننا

اجنبيةلغةيدرتىبعضمهمواخذ،اعدادسابقدونالعربي*دبالىاعمكلو.في،آدابهاوتاريخوتاويخهاللغتهمتاصلاحباهناكلاهما!

ماقراءةملىالبدونو!كف،العربلغةعلىلسلألهيستقيمانقبلوجعلها،وتطويرهاونشرهاخممتهافيمفصةورنحيةلهاعصبيةمناكل

كتابة6ما!ر،والنشردوهـامنابةوجاء،الجميكلوكمقف،ترجماًلليو*دإب؟شعوركلعنوكعبر،حاجةملثستحعبماليةلغة

الغريبةوالصورالضعفوفيها،الصحيحةاًلعربيةفيها،مختلفةاديبل!و،لغتهفييعضمانفيصجايحدولا،لئتهلىيتههن

اًلعرب!اللسانل!هايابىطتي؟لتركيبوفيها،العربيالخيالعنولقاقى*ديبامساسلديهيكلنانيكنىلااذ،فنهوسكلكقنلم

وسبب.العربيةكارمنعليهمماحعرالع!ةكارمنعليهماوفيها

قبلمنامل*ولىاللثة،بالعربيةالتمرسعمطىيعودكلههذا.96ئيسك.صداب3أنطر)1(

البثينالدىمسلوبضعف!لىامثلةنضرباناردناواذا.غيرهامجلةوفى،؟؟مى*ولالحدد،الدتاسعةاالسنة*دله)2(

دننقلالضفهطملىامثلةيكمبماحيرنعتبراننستطيعفلاشاالهلايمبدللسيحدمقالة،28ص17عل!أل!ثلايةالس!نةاًلمثلير

:طيومهذاقراءكناكتاءاليهانتبهئامابعضهنا.سلامعلميكتبلاحدإللغويلأااًلأضاءفليطكنال!ا!بكاو

هذ.محم!الدبنمحييللاستاذنجد*خير*داًبد4في.النعانيةالطبة10/2ص"المثهمرفى.أ3(
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يكنبو؟!نيوثونولااللغةس!مة!لىيصصؤنكتابناكلانوالحقاحبهذهللغايةوكلمة("(للغايةكصيماقيمستوىفي":العبارة

وملفنيةالملميةالمصطلحاتولكن؟النسبمريح!بيهوماكلالا.ادبيةمقالةفيلا،العاديةاحاديثنافياننا-نستمملها

يتحدثفبينما؟امرهافيالكعرونيحارو،تقريبهاعليهميصعبفنجد"يونسكواوجين"عنقطايةسلمانالدكورمقالةاما

البعضيابى،مثلا"سيكيةالم!"و"الرومانتيكية"عنبعضهموما(لمء(عنيدانككم،فظيعهذا"هبارللم!رحيةكرجمتهفي

وهيء"اتباعية"والاخرى"ابداعية"*ولىيسىانا!الاخرمترجمةالعبارةهذءانشكولا،يستسيئهاسبيقارك!أياكلن

علىالكبيرالواجبويقع،بكمرالحمقالقضببةان*،مشكورةططفةوصيغ،عنادهمنالتعجبعنهاويقصد،*صليةالالغةعنحرفيا

.المصطلحاتجميعلتعريبالعرب!،العالمفيوالعلميةاللغويةاجمامع،أعنملرما:هنايقالانا!ضلهكان،معروفةالعربيةفيالتعجب

الالفاظشركانويرى،التعريبقضيةاليعضيستسخفوقد:فيقولون،الخطاهذافييقعونادباءشامنوكمر؟عناقهاشدمااو

قاشالاعجميةللالفاظالناساستعمالانبحجة،علاتهاعلىالاعجميةاعقبالعربيةالعبارةانمع.ةالخشجاعوكمءمو،جميلهوكم

كلماتتصررالسورياقببمناففي؟الواقععنبعدوهدا،بك!رة.واروع

الالفاظتدورممااكرمثلا"القطار"و"+لهاتف"و"السيارة"(63(نارمناشهر،مطوماباى":سلطانكملا*ستهذوقلا

ونجحالعسييةالمصطلحاتجميععربقد*ولوالحيش،*صليةلعله،غرمادونبالنارالشهرةعلىيستشههجعلهالليماالريولا

ا-مولهاالاصغرتمهمااداةتجدتكادف!،رائعانجاحاذلكفياذ،العرييعادةهيكما،،علمعلىنارمناشهر":يقولاناراد

فيلعل.قبلمنالاصلياًسمهيعرفونولا،الجنوديعرفهمربيهناكانيظنيجملهوربما،القارىءيحرالشكلهناعلىالعبارة4تر

علىالاجنبيةالمصطلحاتاستعمالقكلةمحاربةالىتشجبعاهداالسخفمنهذاوفي،بالنارالشهرهلىتستشهد*مممنامة

لحلاثها.!.فيهفا

ولعله،الادبفنفيالعاميةاللغةامربحثمنلنامناصو!العبارةهذهمثلاستساخكيفالري*حاويايلياالاستاذاما

الحوارهو،صفرجانبفيالمشكةتنحعرانالخركلالخ!منولعل)7("اسطوديةبعينالوجودالىترى،تامليةذاتوهنالك"

المعداويانورالاستاذو"خبنى،المسرحيةاوالقصةفيكانسواءبمعنئاستعملهافكيفويلا!قىنوصوابهاترىولفظته،مطبعيالخطا

الفني،الصدفى:ذلكفيوح!ته.بصارةعنهاويدافع،ةالفيهذءومؤلفاته،الاديةبدراسالهاتحفناالئي،الباحث*ديبوهوتنظر

الروائية.للشخصيةوا!جتماعيوالعقليالنفسيالمشوىهلىواًلدلالة.العربيالشعرفنونعن

قني،مبررهنالكليساله"يرىنجمإوسفمحمدالدكتورو*ستاذالسبكتبهاالثالثالعددفياسئىبنفسجاتاللائةومذء

لمانالهوالحق)9(."الحوارفيالعاميةاللغةاستعماليمنعالآراءالىنرىانالاحوالمنبحاليجوزلا":قالاذالكامليمشام

فنيمبررمنليسانهكماقوميمبررفهنالك،فنيمبررهنالكيكن."8(...الخاديبعنتصثرالتي

السوقيمحمرا!-تاذولعلمنها.بدلاضرورةالعاميةاستعماليجعلوانه؟باسلوبهمكابناعنايةعدمنلاحظالمقليلة*مثلةهذهمن

خالقهووانما،ل!سلوبعبدا*ليسام!دبان.العقكلللحق

.122صالثالثةالطبعة"ا.لقصةقدن")9(وطو!لاساليبهايخفعانالكلالبترغملغةكلطبيعةان*،له

.....6!حر!حى!...........................التيالرس!لليملكلا،*ستعطدناقصاديبااعتبري*،تراكيبها

شكمنوببس.اللغةكلككمكلمالتيامتهعلىمحسوبااديباتجعله

عن*صيانبعضفييخربخوانبد!وسمام!مهمااديبكلان

ويتمرسوابمدا،دوماعدتهيعداديببينكيرافرقااكنثر*المالوو؟
ءال؟كل.كلهجهدء.حصرفعدعربياكتابايغثحيكادلاواديب،لغتهباساليب

هـاضاعةتستحقلانظرهفي!نهاامتهداب2وترل!ماامةادبهضمفي

لاسئقلاللعدفيفقهونيكادونلااللغةتلكقراءع!غريبا.ادبهفجاء،الوقت
مناو*دباءمنثيوخنابأساليبانوءان*يسعنيو!.قلي!*

!دخيرىضدب-!نيقوروم:ظلببفلالعنالةاتهمقدلعضعهمكانهوان،نعيمةوميخائيل،والمازني،الحكيم ..الععاد"،والالساذحسيىطهالدكورمل،اًلسيحوحةدبةعلىهم وتوفي!،الزياتحسنواحمد،قطبوسيد،العريانسعيدومحمد

..انالا،وطبععفويةعنصنرقداكرهمفان،اللضفيالشديدة

هـ.691سنهلغايهمراكتىعنلدهموضوءجهدراسةالادبعلىانكبابهممووالعلو؟،.والاشرافىيتصفاسلوبهمجعلاللم

بلادنجيوالخفيةالظاهرةالتياراتلمختلفحيةصورةا!كورذ!نسودديدئا،الغربيالابيتممقواانقبلالعربي

وصفوالثخحياتابالاص.تافبينالمغرب*دبرراسةالىانقطاعهمنالرغمعلىفانه،ايضااعريسسهيل

فيها-الحياةومرافقالبلادلمعالمرائعسخصي،الروايةفنفيو،أررولبةار!رنسيةاًرواياتوترجمته،الفرئسض

......قديكنوان،ابداالعجمةتشبهلم،مشرقا!ربياظلاسلوبهفان

عنثنل!احلتفي..لابضهحيةصمورها!ىميصيكبكانايام،تماسكاواشد،روهةامظمقبلمنكان

الم!تقلةساكثس.*داب""تنشأانقبل"*ديب"مجلةفيالنقديةاهشو.بعض

العامية،او،العجمةمنطفاظس!مةمنهاونقصد:اللغة

بببروت-لطليعةاًدإرمنسورإت.هسال!.عدد)؟(

257178:ت-1813صبء.؟هصالعددثغس)5(

.3،صالعددنفسى)6(

.18صاالعددنذص.)*

.سيى.6!م-حسم.".!حم.ح!حر.!محرحم.صنيسكع!د)8(
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خطئهلاعنويسفنوىعفوايفثونحناو،يجهلونه*عننراهـبامرالنفسيألواقعانيرىحينالمش!ةملابساتتفهمالىالجميعاقرب

حفىاللغةبقوامديتقيد!نلاحيناو،طلابهمجيلعلىاعتمادا!لاضنااذا،بالفصحىعن!التعبريمكنوالعقليةالاجتماعيةوالدحة

وانه،ايضاجهلهمعلىامتمارادروسغشارحين"بهمالىيتحدثونبسيطةلغةباستعمالالعقليةالملالةعلىفحرصشا،امئابةاثناءذلك

اسامة:سنىعناستاذهالثانويفيطالبايسالانحقالمضنالشخصياتنجعلضلا،للشخصيةالعقليالمستوىععكعناسب

الئائوجماافياخراستاذويقوم.لعقابا:معناهانفيجيبهاللضةفي.الواقعدنيافيمستواءالىتصلانيمكنلابماتتحمثالبسيطة

منوالمقطوعة،لاستظهارها!بهعلىشعريةمقطوعةباملاءايضالغةاستعمالهافيبعي!حدالىنجحتمحفوظونجيبالمازني!قصمى

البيت:الىيصلوعنسا،المتنبيشعر،القصصفذءشخصياتنفسياتتفهمناو؟دالصاد،فيجدامبسطة

السقيمالفهممنوآقهصحيحاقولاعائبمنوعولعل.العاببةبابلغةكنبتالتيالقصعصلشخصياتتفهمنامنحير

الطلاببعضيويلاحظ(عائبوكل):المطبعيبخطئهعليهميمليهاسجةاختلافمش!لةيتناسوناًلعاميالحوارعنالمدافيهؤلاء

بوزنيقومالئي،للاستاذملاحظنهفيبدي،البيتموسيقىفينشازامثلفيانورالاستاذر(كأادريوما،العربيةئلاقطارفيالعامية

الثا!لأالشطروزنفيخطاهنارانالىينتهي،السيورةعلىالبيتكلها.اًلعاميةاللهجاتيصرسواانالقراءمنيطلبفهل،المشهـلةهته

فيوقظهر!الضامكانليعرفاثننبيديوان*ستاذسيالةوسيراجعهنارانانكارلا؟محليةبضاعة*دبيالفنمنالنوعهدايعتبرام

حقاالمرءيخجل،العربيةاستاذعليهايشرفثانويةلمدرسةمجلةحلبيعبرانيمكنلاماالدحةمنلهاالعاميةالعباراًتاو*لفاظبعض

الريم.*ستاذعنهاغفلانيوالنحويةاللغوقةلاخطاثهايعرضانارادءماهلاولعل،خاصااثرااًلنفسفيتتركلالها،بالضحىعنه

منووجيعواالدرسمنخرجوااذاالذيئ،الطلابهولاءذئبفماتئقذقدواح!دةكلمةاوواح!هميارةان":قولهفيإومافعري*خ

تنطبعاخطاءعلىفيمرونكتاباياتناولوا،المطالعةفيرغبةانفسهمهنتغنيعبارةاجداناحاولازاًللأالمثلا)0،1(.،،باسوهموقفا

.قشعروااندونانفسهمعليهابستمملانللقاصيمكنالاحوالهذهمثلفي،اجدفلا،،اـلدنياقد"

ولا،الاخطاءمنالتوعهذاكثضمنقدمتكمانقادنا.يسكت،الجاحظالكنابشيخذلك!يوقدوكنا،بحئراًلعباراتهذ.مثل

ولا.الشملوجامعة،الأجدادلغهالعربيةحقعنيغفلونجمبفالربم!؟للفصحىومنافلألهابأخطائهاالناسمنالسوقةلاحاديتثسجيلهفي

مسبةيعتبرانه*،بعيدزمنمنذلغتنادخلاللحنانننكراًننريدسلامةعلىنحافظاًننامناظناالمرذولةبتلككلهالحوارنجعلاناما

الزمن،تخطين!واذا.والثقافةبالملمعرفواممنصراًنخاصة،عارفيالناطقينبينوتفرقة،حاجةلونهبوظفهذاالفنيالصمد

حرصواالنهضةعصرمطلعفياًدباءناإننبالحديثادبناعندووقفناخطوةكلفيالعبقريالاديبمتابعةمنللقراءوحرمان،الضاد

عليها.الخروجيحاوالواورح.لقواعدهاوخضعوا،اًللغةسلامةعلىالقراءان،اًلحوارفياًلعاميةلطةينسىلأانوارجو.يصوها

الدكنور:واللعنالصاعنهعرف-اًعلمماحسب-!ربيكأتبواولمغزىوالعبارات*لفاطبعضعليهموتضيع،اللغةبهد؟يضيقون

اـلاقباهانالا،اـخطا?وبررنفسههندافعوقد،هيكلحسينعحمدتنولىفياًشر*يري!ونالليالبسعيطوالقارىء.احياناالموقف

مجلةفييومااللبنانينالقرأءاحدفنبلقدذلكومع،لهيغفرومالمفقد.اللغة-تلكقراءةاتقانعنالقراءابعدهو،*دبية*لارهذه

شجاعتهواكبرهيكلالدكنورفيهاحيا،صغيرةكلمة"الرسالة"لانهم،ألعاميةبالكتابةيضيقونثقفين8غيرالقراءبعضلاحظت

الخطاوحاولاكتب":معنا.ماقالهمماوكان،اللحقتممدفييتوسطانالحكيمتوفيقالاسشاذحاولوقد.بهاقرايستطيعونلا

وفاةوبمد5!ا،الصاورالجيلتحريرصكوكالكبارالكنابئفأخطاءسليمة،!ربيةشثتهااًبئ:دصبنعلىتقر(بلغةحوارافكتب،الحلفي

اخذهمماوكان،المقتظفمجلةفيجيدةمقالةالرافعيعنهكنبشوقيمندورمعمدالدثنود*ستلاانوببدو،سقيمةعاميةشئتهاوان

اًلب!ت:هذاًومنها،والنحويةاللغويةالاخطاءبعضعليهجديدةقضايا"كابهمنبحثالهاخصصفقداللغةبهذءمعجب

اشياءوبينهابيئبميكلمكأنعنيتميلرئ-شبمانالتيوالملابشاتاللغةهذ.فيهعرض)11(الحديثادبنافي

العق!ادعليهفزد،الشرطجوابانهامع"كميل"يجزملمجثئم،كلقاهاالتيو*عتراضلا،يدرثهااناثعفنئلاديبنااوحت

.)2-اً(صفحاتثلاثفيالعريانعنهاتحدثكبرةمعركةوكانتمنفيهماهذافيولعل.واًضعهاحوارمنبمقطعاستشهد

اللغة،صحةعلىالسابقالحيلحرصمقدارلنا.يتببنبهذاومعرفة،كيبرةأنويةثقافةاًلىيحتاجاللي،اماثبوارهاقالعكلف

.حننى،ثيراهانقد*مرانفنرى*ناما.قواعمماعلىوالمحافظة.مذءواحدةبالفاظبينهمايزاوجانيستطيعحتىالعاميةبمخيثل

9قليم-منسعيدفتحي:هماناشئينلشاعرينقراتهاكلماتاذكراننيالدثنوريقولكما-الثالثةباللغةتبمزاسميتالتياللغة

بعضحولقيها6شاقشاالشماليالاقليمبنكلزيومدمود.الجنوبييكونان+لمئىوالي.قائمةتركنهاوانمااث!عهـلةتحللم-مئدور

نايريدال!:معناهمافتحيالشاعر-احداهافيقالالشعرامور،ا!تلفةالتعبيرلانواعوصلاحيتهابلغتنااع!مايمانادبثنالذي

تهوناللغةقواع!دكان:"وفقههااللغةقواعيدحولمعاركفيالمخوضفيمحصورا*ناًلخلافداموما،نحوهابواجبهمابنا؟هاقامان

انتقعلونمجلةاوكن!علىادشايمرإنيمكنولا!الهنرجةمذه.الىادباهنايجعلاهتماما*مرهذاين!انفارجو،الحوارلغة

اديبكلانشكولا،كلالبهاعنصدورهايستضباخطاءعلىعيناءهنالتعبروش!من،لغتناسلإمةعلىيحاف!،ماوضععلىعتفقين

"كنابراتنافيالاالعربيةثعروولالأشا،الخطامظنةهومعاصرعربيبةالمسرحيةاوالروائيةالشخضيةواقع

بقوا!مايتسلحانيحاوللغتهعلىالحريعي*ديبانالا،وقراءاتنافلا،ضااليمةمش!ة،واًلنحوية*خطاءمشكلة:النحو

يكونقدساتصفيتهمحاولابكتبماالىينظروان،*مكانحس!بويلاحظون،النحوفيمربهمف!عفيشكوناكطرساـسثلةيز*

.احطاهمنعنهصمروالحق،معدومةلغويةمتعلىسل،فظيعةاخطاءحعابممفي

العددينفياليومهذاراءكلكناءلاضتهمااسبلانهناواريدانبل،أـلدع!منالدوجةهلهفيليسواـوهمممال!ان-

دساهلاًلىبذلكمثيرا،نحويةاخطاهمن(*داب)من*خيرينومي.دونالحبعنهميتعاهاميعةاخطاءفييقعونلضمهماسثذدهم

هذهواًغفط!منقادنا!ئيوالى،لغتهمبقواعدهاثايتهموعممكابنا،يشعرونلاحيثمنعلأبكليغثسون*سثللأبعضانوامتقد

ش!ريغالي*ستاذقالبة*خطاءهذءمثلنقزاخئناحننىالناحيةمنكهربامغلوتابوبةفيجيبونيعرقونلاعمايسالونمينرذث

:"همنغواي"ررايةفي"هنري"اـ!زمكلاممنلجزءكرجمتهفي

.67ع!نيسمانهدد*داًب).1(

691-391عحألثالهـثةالطبعة"اًلرلاافسحياة"كت!)12(913بىاًلى132صص11(
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فيسهمامباساحسانوالدكنورسهيلالدكتوروالاستاذان.جملةونستشعر.!نايحتووبشعرمافاذا،الاخرينالدبولئاسحبلم"

.هذءالوقففواصليتقنمنيخرسنظريتعرب"كلا"انوالمودلى.)13("شلالخلفاًوخيمةراخل،ننا

منها-،موفوعناعنبعيم!الملاحظةهذه!رنقد:ابطبعيةالاخطاءالضمرالىافميفتاناما،الظاهرللاسماضيفتان،المقعوركلا!بم

عريياادبيااثراللقادلمحرنقمماننحايتنادامتما،لهذيلالواقعفي"كلينا"عونانحقهافكان،ضمرالىعضافةوهنا،باثشهتلعق

المملثوبعننتحثانغايتنادامتما،اخرىبعنارةاو،صحيحا"يونسكباوجين"مرحيةوفي.البابهذافي"كلتا"ومثل!ا

اجيانا،بسهولةندركلامظبعيةباخطاءذائمانفاجاكنا.*دبيستنقذيخاذيافتما"واخيرا:العبارةمذءجاءتقطايةاندكنودترجمة

مناوشيبالاحيانمنكث!فيالسئلتقتحمهاحتنىالضاولعل"سشقذيننا"وصوابها.)(1(السيئةالنوةبذهمن

الىبناحاجةولا،امرهاعليناويستسبماخرىاحيانا.مطبعي

انفسناعنويفعب،نقر؟هالليا+لرالىيسملأهذاباناتذيخرالعيادةهفه"هلساغالب"للاستاذ"الاديبوضعية"ضالوفي

بالمشرفيناهيبوهنا.الفكريةلجولةافرناوعن،الروحيةاننعةجسدالهيكونوان"وصوابها"بالشعرم!لايسدلهيكلنوان"

واجبهممناكثرعملهمفييخلصواانالفريةوالم!ت،النشرفورهلىمجردهمابطالهماات":قولهاًيضايفيه.)؟ا(،ابالشعرمليئا

تصلخىادبيةفييةالارمنعنهميصدرماعلىبامعانفيشرفوايعطفانالافضلولعل)16("صغارموظفنارحانيتفيمتسكع!ن

،البابمدافيالشواهدالىبناحاجةولا.الصنعمتقنةالقاريءالىوهذهالعوظفونااعنشذفتكون"متئمكين"على*،،مم"علىالموظفين

.ابدافارىيجهلهالااذ.بالبنيليست

تعب!هماداةاللغةانينسوالاانوكابنااثباننابكلاهيبوختاما.جيمي"ترجمه.الئ!بهي"الضيقةعنوالبحثالانسان"بحثوفي

المضامينناحيةالىمنهمانعرافا،فيهايفرطواانلهميجونرفلاوعوابه("17(وابنتانابنانامهوكنجب"الغطاهذانجد"بشاي

تمتز،اديبةلغةانهاالبحثاثبتالعربيةفاللغة،فقطالصحيحةهاتينبهاقالت"ايضاالخطاهذاونجد"وابنتينابننامهوتنجب"

الطاقنةتفجيرفيالمتفننتساعدخاصةبايحاءاتوعباراتهاالفاظها."الفلسفتانهالانبهاقالت":واصوابها((الهالفلسفتين

فيوالمعنىاللضبحثكانهناومن،القار!نفسفيالشعوريةفيالفصحىالعربيةعندافياللي"مايوقصري"*خحتى

عنصرااللفظبامتبار،منهماكلقيمةعلىمحاطايس!القديمنقدفاهذاح!يثيان":قولهكلمتهفيجاء.المعداويانورللاستاذمناقشته

الالارالاينكرانلاحديمكنولأ.الادبيالعملشطرفوبل،اع!يلامذاحديثيان":.القولوصواب)91(نقدمملىبىدااونقداالش!ر

جمالاالادبيالمملهلىتضفيصحيحةتعيريةبقيمتمتازاًننيالادبية(،نقدهليرداًكلنقدالشهر

الفنية.قيمتهفيوتزيد،ولىونقامحيي*ستاذائاراللغةبامرالشبل!بعضاستفناركانفاذا

وقد،النحثيستضبامرذكرتقدقممتفيمااكونانوارجوفماذا،روحهيعنبالليمالالمكلمتهمننحسوجعلنا،صبحيالدين

عنالبعدفيالادباءاكريةلاستغرافى،الاستجابةمنيائساكنتثمرامنهماستفشابانناجميعانعرفالذين(الاداب)كابعنيقول

مذءصبحيالدينمحييالاستاذمنوجدتاناولا،الصحيحةالعربيةفيلعل؟واللغةالالبعلىبالجراةيهتمونلاوهمعنهميقولماذا

.الحرصوهذا،العنايةكتابثهممنيبعدالعربيةعلىحرصمااقبائنامنفنرىتذكرةهذا

قلم،بخبهوالنحويةاللوية*ضاءوقضية،الحديثالشعراما.عنهمكصمراًنيجوزلاالتيءالافهذء

اللغة،سلامةعلىيحرصونالذينللنقادواتركها،بشيءعنهااتحمثان،اكطراتهلهيتممممالعل:الفقراتالمجملبنالصاصل

.بالموضوعاهتماولبعضهمعئدنجدفلعلنا،معاالادبيالمفنوتطويريعتنيلااًنهافا*حظ،العناراتبينتوضعالتيالفواصللقضيةنعرض

هذ.الشئونواستعرضتوهزضت،وناقشتبحثتاننيازعموماهذهوضعفيال!اصةطريقتهكابلكل(اصمبحوقد،ايضابها

والنقادالارباء*ساتتهمنومتنظر،!طمذكراناوانما،ولرايةبعاميضعهامندمنهم،اللاينمكانهافييضعهامنفمنهم،.الفواصل

..)*(لهاهرضتالتيالنواحيمراعاةالفواصلهنهانمع،مطلقابهايكزثلامنومئم.اتفقكيفما

ملاقةمنبينهاماوايضاخ،القاريءاًلىالعياداتمعنىتتريبفايتها

العمببريعلا!محمدافىازجبرينومكانظمدةكلعن"تحدثانهنااختصاصيمنوديس،ا!نىفي

العربيةاللغةفيالعهدحديثةالفواملهنهباناذكرانني*،وضعها

يصححالذيالمقلاهذافىصواانللقراءنترك!الادأبل)*(.يستعملونهاالا!عونالعربيكنلماذ،الغربمناستوركفاها

االاخطاءمنهاعتمادااستخ!مهافيضرورة*سىلاالمغضبانعاللوالاستاذ

(55555555555555555555555555تعطيالظصةبراكيبهانظر.فيالعربيةلان،اساليبهاوالعربيةعلى

ثوق!يكنبالغضبانالاستاذظلوه!ا.اجلهمنوضعتالنيا!عنى

ص5،ص55ادبيةمجلةلتحريردئيساكأنالهمعفاصلةايةيضعان
08ء-قارلمحركلوليسفائدتهاتنكرلاالفواصلهذهانالا."الكناب"عي مه5*اإ"لسحل

55ررصص!ي5فهمفيالفواصلعنيستغنيانيسننظيع،عاثل*ستاذمشوى

اهتمامهم.الناحيةهذهيولواانالبلاكناواجبمنبخانن،العباراتهعلأيي

والجدير.،الناحيةهدءبمراكلا!لهم-،الفهم!لىالقادولويسامموا

...بة..امحنالىمش!ةاكليمنالتر2فىتوج!اننى2المم!طلطتانبطذثر

بضلماهاصيصمجموعه.ادواتالأالفواملوما،الطراذهذاميهيالدسئالحيءالبمقف

النجاابوالمعاطيابومحمدكلىدهجلأومراماة،المناسبةاكقفامدت4الرفيالقإددهكسامد

55صالمددنفسا()؟03ايماهـعىعددألاداباً()3

حديثاصدرراارد8عىنسكعدر)16(7صنيسلنمدداً()ه

26صالعددنغسىاً()8؟2صنيسهكعدداً(7ل

!!م!ههه!هههههـههـه!ه67محاالنمدينس(91)
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01------ص-.ب
لمنآ.ا!ررباصىا-خ!-!اا!!بى!

!.-كل.!ة،،ب----+-ء!.-خ!-تا،-"

مواجمنهوبينالمسلمينبينالتضامنذلكو!لفت،البرامةه!عتقد"

بياماسول!-ولت!اانشطشةبح!لصغيى)))كمشهد،مهبععقلسدرلمشاهمهدمبرروهململجئولصف!.-.ف!!سما

،(.ينهمعهااًلفباب!خذ،الشميتحتجوعا

ألاستعماربروحتنفمحولكنهاهنالجزائر،اخرلىكب!بعاوهنهالجزائرع!ئثنب

اـنسانية،بروح"لقضيةلرسثحاولاًلتى!بهذءبظف،وهلعدهء!ه

إحيانا.كعوئرمااـلنزههةكانتولوتعال!.التيالكتبمنكبرعمدالماضيةالث!لة*شهرصدهـفي

--بالجومرتبطاذلككانوربما،نواحيهامختلفمنالجزائريةالقضية

السوثياقيالاحادء.....الحزائريمن.الوطنينمعالمفاوضاتذلدء
الجراسفيالمطرهىالجراليةمحاولةاحفاكبمد!رسماساداللبم

..ا".".يطلبؤفيهروي.جولبقلم"الجزائرحرب"الكبهذهومن

جلجللةطور!عليها.يعشونالذينولجميعفيها،ولدالتيالمحترقةلثرضالرحمة

.*رقيقة،ك!لرةبلهجةكنبوقد،و*خوةالمحبةبروس!يمتاذكابوهو

5بهطكبيراتطوراحينمنذالسوفي!ليةالثقافيةالحياةتشهدموجها،قالفيماو.قال،الضيقيةوالاحداثالقصصمنكم!اوروى

نظريةتزالماالتي"مشتركية،الواقعية"ونظرية.الميادينمقنلفيهممحينالغربانهينقذيحسبكانالذيالضابطذلكالىكلامه

والكنابفالشعراء.فششاشيئاضوكهاكخسرالرسميةالصرلةالاطفالبينيوماميزتاذا":الجزائريينبيوتمنعدداباننابله

للتعبيراشكالعنيبحثونوالسينمثيونوالمهنسونوالرساهونكتوورلا.انافاله،ابيضشعرذاكبيزانظالباليةاً!سمالنوممي

غهدفيالقاعدةكانتااللتبنو!لقياديةالرقابةمنكحردهمجديت"!الرشالثمةمدافعكذنادعلىاضغط

..ستسالينثثيدبكل؟اعدا؟نا.)ولنهم:يقول(،العصاة"عنرويكتبوقد

ونجدص،الانالقائمللنقاشالسوفياليالعامالربم!ويهتم."الابدالى.اخوتناكللكومنهم.القزةس!

ناا!مرفيوالجديد.والفنيةا!دبيةالعححفجميعفيذلككييونجرمين.كتبت"يكلمونناالذين-ا!!دام"،عنوانوتحت

الواقعيةلكلاةمطالبئمنبالرنحم،التمخل!اموقفتلتزمالسلطاكتالبمائرينثورةاسب!ويحلل.ايضاالروجهذهبمثليمتازثنابا

صاحب،كولشيتولىيدى"كاتبمؤلاءراً!ىو!لى.الاشتر!ية*ساهـ.عنيبعدلاتصيلا

وصفخصومهفييئردد!!يرناقدومو"ايارشوف*خوة"روايةيتقلمون"قناط"منوالهكنابفيجمعفقددوفرينواكلود"ما

اوكونيالها("مجلةفيكنبوقد."المراجعقيولثاةالحزباعدماء"بانهم!شمماركههالتطر!لهجةبعضمهاوفيعاش،مدىفياًخلمااحاديث

طيوركااللقلق"تمرعندما"فيلماصح!فيهيتهممق!حينمنذبة*عتداللهجة*خربعضهاؤفي

بانهمالظرجوفئالسوفير*نحادفيهظيمانجاطنالاللييالجزائريةالثورة"كطبهفيجمعاًلنيماسوزانصريهبعكس

وكان."الغربوامامالبورجوازياقىامامبطو!همعلىشبطصن"جريدةمنومقتطفاتالجزائريةاًلتحر-!جبهةتصريحات"بالنصوص

رئشي.فئرالت!"ميرنوفي"مصةعلىيحملنفسهالوقتفيللشعور*ساسيةالمبالووتنحمداكويلمذهوفي."المجاهد"

الطليعيين.*دباءبعضكتبهاقصصبضع*يخرةالقنرةفيتحر-!هابناًلحياد:المقبلةاًلجزائر.ستراتيجيةوصلد،الجزائربم!القومي

عسهسماتنشرالمجلةهذهان":ذلكفيكولشيتوفقالوقدوقيادتهالجزائريالشيوكلالحزب!حايضاومن،واـلغرباـلشرر

(،.الصغيرةالبورجوازيةوسميكللوجبةالسنوبشممإقةوتزدعاسياشعوبمعوتضامن،بالشعباتصالجمالهاليس"لتي

"الرسمي("الفنلكاةمناخرداهيةومو،اًرخينوفوجهوكذلد.واً!يشحط

مجا"ممدبليننغرادتصمرالتي"نيفا"مجلةفيبيداشنقداالضم!لر"امتحان".حعابهفيفيتناولشوفييهمارتانلويساًما

العكلىبالخيانة"عليهاالمثرقين.متهماالموسكوفية"الغازيت"فييقولوهوبثن!انهاثورتهيكنماقيستطعلمالتياـلتعذيبقدمية

،(الغازيت."امراللبهرأاـمنثنقدءفيوثساكل"لسوفي!لي2ل!بويرى"يقولهاحتىاحيتأانالحقيقةيقوزاًن-سيدمقملىان"رلك

محر!اـرخيبولىيهاجمئم،(؟*دبينقمفامبادكيءحولاـلمناقشةبفتحللطرقات!يللمدارسقيمةلا.التعذيبمعقيمةلثيمليسانه

عمليةلى2يعمدبانهديصف،امرنبر،يليا5مما،الناقثعةمذ.نقلعها-التبمالسكحرحياسولاحتىا!اتةللمنسنننقعاتو!

حقيقي.،ايديولوجيلضيب"،،..الجزائريينل!طف!

الواقعيةلدطةالمتعلاومب*نمواهرنبور،ايلياا!والواقعفاذا..اًلرابعةالجمهوريةمنشيئاينتظرلاانها"لفويعرح

حانل""لجليدثوبان"كتابهمنذاصحقدوهو.!شركية0.كنفذلماوامرهفان،التعذيبمنعقدديغولالجنريلكك

تشيكل!عنكتابهانواً!ولى.*نقياديينف!والفنثينلوه،؟*رباءبيارثم!هوالفترةهئهفي6لر"لجزعنص!دكم!افنىولعل

قد،امبرلاروافيالمئويةالذكرىبمناسبة9591همنشرالئبهشسدجنصيوالمؤلف."اخضاههااصءالتيالجزاًئر)!بوقو

*بتحريرلصالحاكيرنااص!هذاكانفقد:كبيرةضجةاحلدمداافكركنت":ويبدولالك"ندهذافيمذكراتهيكتبمثقف

يمثل،النييهوتشيكوفانوالض.بالغرب*شسومضاهفةعلىالمحا!ةفيكبررصعوبةيجدالشابالفرنسيبلنالصباح

هقمتالتيالرسميةلنظريةا!عسالريي،ال!يدالجيل-نظرفي".الجزائرفيهنايكونحينالداخليةوصت!

كشييلىانفىلك.الزمنمن!يلةفترةالسوفيحيةالتقافيةالحي!الحربمونبينما،الصفاءوهذاالوحدةهذءعنبوثوويبحث
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0001-..-..-ص
01-هـمء04-:،!ا!تط-!نىممك!ا.ص--ا--جما

!غ:-!!؟؟----تماموالا،فيهاتفخيملاالتيوألنئائي!ةالثكلفيالانتقادمو

/---ط!ي*!قي3ث-.-بز!ير-كا"--؟"-لإ؟؟كتبوباسهقهـتثشيكولى.ايديولوجيتهري!ءكلمقالمجرد!-بلائسان

+!حم!
!*!!!-في.لى-بز!2ء-واًعلنا،ابحرالمستقل"لاربيالخلقفينطريه"لراًجيئنالناقد

!!ش-:مقالة"عوس"إمىزميلفكتب"النناءالالبدور"علىالوب

-!لاش--ء.--؟ب!؟خيخمغ!!:-!؟!-بنبخ!-م-دا-م.إلنظريةهذهميهاهاجمعئيفة

----.لإلا-"----؟"-؟-ووبم-فئ!وير!ة-!-؟*!ةبز-؟كا/بم،".بل،تنقطعلااًلتبمالشهـاوىهذهمنوبالرغم،ا!ناممذ.وفي

!-!خخ!لا-لا!"-؟"!3وقد.-الصوةمنمزيدا"الجديعظالموجة"اعضاء-سبح،بسببها

2--:-خ؟-ركأ3-"ئر!بخ*؟!.!الاقاصيصمنسلسة،كازاكوفوهو،ا!هوبيناعضلالهااحدنشر

لىيرلآ.لا-!عيم.،:-جبروفيها...الخ"الخلاف"،"المسافر"،"الصيدفي"هناويئها

-+:!؟-؟-ء:ء-"*د-.،!ا3مم!!مبع!دخ"س-"*خءبمفي.ءكياًلمؤلفرغبةتعكساًلقصصوهذ..واـضحاتثسيخوفيتاثيريظهر

-3-.ة.شغ.--!؟لا--.---؟،:ب!!وتأهـلالوحدةموضولحاتالىوالعودة.،الادب!ينالسياسةابعار

ة-+--؟في+ة-!+؟كأمنطر"عئوانتحملالقصصهذهواحدى.(والموتوالحبالطبيعة

سلا.يخفي!حيم!؟!.،ولقي؟*"خخ-).جالسةنراها،عمرهامنالتسعينفيع!جوزامراةوبطلتها"بحري

نه!!؟ص!م-دكاافي!-!،.والاضواء.أ!واجلعبساعاتطوالتتامل،الاوقيائوسشاطيءعلى

--35؟-"بملإ-!؟--د---،ص/إ:02-بئبز"!+ماذا.وتنتظروتحلمتنظرانها.الشمساشعةآخرتتلاشىحهـتى

!ش*ش.كا!-+لاش-لأفي-..-اخ-!ع!كا---ء..-بر-.؟ءد؟،-ج-مقتفب!اسلوبفييعبرالكاتبولكن.يلريمنثمةليس؟تئتظر

بر!-كأ*في؟د-!!بز!.-ة--!ةفيكأفيقي+-*6-لم-!غءلإلا!؟ء!-عثيم+في."؟كا-؟./لا"قىبسيطسعادةاًلىاًلح!نينعن،الزائ!ارتاثبرفيغايةابم!عنبعيد

.في:---ك!بمس-

-..،!يمغ!!.---؟-3ء!!يم،ع/.لا!9!ة-----!.-كأ؟دو!حطفيخ... -.لاى!*+---ءجروافتضانللحياةحبعنإعبراله.الاخلاقمةالاءتعاراتوراًءفيما

كا،-.صء7ع+ع!حيم-*---؟-!!-؟.اء!ان.فب،مال!،لميجدواانالسمومياتالشبانيودالوجودافياء

كاد.ول!ولأ3-.-..-شنكونوكما،قبلمندالماكالتكمارائعةالحياة":يقولابطاله

.؟-،-ء.!-دبرخ-شمسواثرافى،ملتهبةشمسهعيبيومكلثمةسيكون.داًئما

؟"!!!س-.مطارحبزورونسولىجددورجاليئمووعشمبتتفتحوزهور،رائع

؟لم-7خ:!!--!ع!!"ة".الفائئةسعادتهم

.-.د.!سح؟-؟؟خبخ!-بنيؤكدكما"مجرسدةاًسسائيةنزمحة"عنءعادراًكلههذاايكون

؟فيبم"!؟خر8وانجلزبماركىالاررننشهاداتمن!بضالىمستئدا،(عوس"ال!نافد

والجمهور."صميميةوامسعية"نزعةعنصإدربالاحرىذلكاًن

-،المؤثرينالغناؤيين"الانسانيين"با"لفينفاكثراكربرعستمالسوفيلأسث

لهااعب"التي،برنحولزاولغاالعجوزاًلشاعزهامثالمن،بصكل

،جارهيحلراًنسانوجمل،مكانكلفيمنتشرةالانانيةان":القول،وف!ابرانوفا،وسولوخين،نيراسوفوف!ور،أيخرا"اغباوها

فيأحفقتقدالشيوعيةلامون!واللامبلاةاللؤممنمزيدوهناك...الخوباخلانوفوكوزافتزوف

،،؟*نسانوضعتحسمينوفي،هذاتبديلبعدليستوالشكوكوالتردد-اًت،(اًلنفسيةاـلحالات"اًن

الغازيتمجلةفيالماضيحزيران28بتاريخالرسالةهذهونشرالرجالهؤلاء"القساةالمرابينمنبسخرونامن!وان،ممنوعة

الحديثة.دوسيافييخنقيعدلمالقاركلاصوتانيعنيقدوالذين"يضح!اانيستطيعونلاالذين،العملبةالوجوهنوي

المغرميناًلشباباولئك،العاصف،الش!بابصوتنجدونحن،ئارمنواثراً...دائمساتهمةالبشربمهـموضعالقلبيعتبرون

مجلةو/نشرتهااوقنشكينكتبهاجدإدةمسرحيةفي،بالحياةبالتمتع"!الصغتا!لبورجوازية

مناضلاحدما:يتقابلانشابيناخوينفببهاونرى"صرنجوفي""الغازشت"مجلة.في"القراءرساءرر"بابقراءةويكفي

يليوفيما.،(انتهتكل!دالبطوبيةالمرحلة"ان-سىوالاخر-،متحمستجاهالجد!!السوفياقطالجيلبهيشعرالليالنفورلأمرالثالادبية

حيارهما:منعاممصعماان.الستالينيينامنل!مرلفأتفيثبر،اـلتيالتفا؟ليةالنزعة

اسمع!؟الريفالىانعباقاريدلالماذاكسانني-نيقوجماحقيقة:الرسميةاًلشعاراًتنقيضهو،*دياءمناًلشبابيطلبه

انتهى..قد"الشعبالىالعودة"عهداعتبراني!سبابهذ.منانفياًلقارؤاتاحدىحعبتوقد.هيكماالنلادوصورةلاش!ان

ولكن،صغ!ةقريةالىيرسلونيانبانظكيداستطاغنهمفيكانالممالحالةبينالقاذمالتنقضمندعشتها!نتتحدثالمجلةهذه

كلليتدبر؟المأخرةاكولخوزاتبعضانقاذفياشارلرلكي؟ولذاكتاببهايصغهمالئييوالوصف،الواقعفيهيكماالنفسية

تفكركنتدبما.المدينةفيأبقىانفاضكل،انااما!شالهواًحدارولفيتحدثلا،احعبفي":كالتوالريبورتاجاتالروافيى

كعلبتكمتنسىوهلالجامعية؟لراستياتابعانعليسهلاكانبانه.البطوليةالمثاليةحيثهمومندينميكيتهموهنالمم!صماسةممن*

...*نعليهحاملاناماباسنانيانتزعتانماأصبيبعدوانابعضيبنونالذين*شخاص.عاشرتكد.تمامامختلفوابراقع

بماابا؟نالبمتألقد.صحيحهلىا-(نيقو!ميامرأة)زيناواس!نمعت،كوزاًستكايافيالصلبومصلألعلغربيمهاسيب!يامصانع

دائما،تضحياتدائما.افضلجياةالانلنالتكونالك!فايةفيهمصاماسالسنوانينلان،هنالثاًلعململواًلثسد.يقولونماالى

منالخامسةخنى؟كلههفاينت!يمتى0..ازماتدائما،عصا!يبالعطيم*طرصالقموهذا.ينبغيمماادلىوالرواتب،ينبغي

جميعوكذلك.هذاكفاني.سيبرياظباتفيلمحثت،عمريالىالرهـالةصاحبةوانتهت(،**شتراكيالوطنازاءا!هور
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جما.صم.أم!فيا!طمم!ا!سماضد

فجميم،لهامرشحواختيارالجائزةهذهمنحالسهلمنيكنولم.افعيونوااًنهم.الثسباب

لحلى*تفادصعوبةيعرفوناًدبيةتحكيميةلجانفييشاركونالذينالذينالاشخساصتحبلاانت،با!بع-(لاخيهانيقوجما

فكيفس.واصةوءسنةوامدبلدادبفيالفواممنيختارونهمرشحاتولكني.ابطالاولازهادالميسوا.مثلي!نهم0لر؟يتيياتون

سنواتانتاجمنمتعددةبلادارباءبينمرشحاخيارالمطلوبكاناذامناًبلداكوناناريدولا.-يعيشواانيعرفونلانهم.احبهم

؟متمددةلننظر..حقعلىونرينا...واحيمةمرةالانببثىلااننا.*خرين

هيالفرنسيةوكانت،للجميعومفتوحةعامةالمناقشاتكانت."بلهـوامانحصدانآنلقد.وبتعقلمواجهةالا!ثياءالى

واببركيبنانكيزمنالحضورجميعبهاتحمثوقد،اًلرسميةاللغةمانحصداًنآن":اوفافشكينمسرحيةمنوانبالذاتهووهذا

سرافيا،البرتوولاسيما،فائقةبمقمرةوطليانيوالمانواسباناعطىانهاذ،نيقولايعنيختلفالمؤلفانفيشكولا"بئووا

النقاشوبدأ..انزانسبرجرمانيوسهانسالشابالالمانيوالث!اعرادبياتعنيرافعبر،الكلمةاطلقذلكمعولكنه،بناءةنهايةمسريخة

فمن.الجنسياتمختلفمناديباعشرخمسةزماءمزايابمقارنة.العاديةالحياةالىوالنزوءالعاموالغيظوالتعبالضجرمن

تجديدا"العالميةبئالناشرجائزة"تدخلهنا؟المؤلفونهؤلاءهم،الحديثةالسوفي!ليةالسينمافيايضانجمماالنزعةومذء

كأنتاقياًلاسماءان.*دبيةا!وائزمنحلمسالةبالنسبةحقيقيابانقالالبولونية"ليتراكيزيزي"مجلةفيناقداانحتى

الكتاب8ادب،"الصرورةادب!)"م!نتجياسماءهيالمناقشاتفيترديعودواولم،الواقعيةالحياةمنيقتربونالسوفياتال!سينمائيين

اورتقبل.انتاجيمدونالذيناولئكالب،.391ادباءبعدجا!االذينتنتعحينالسوفياتيةالسينماانوالواقع.طجمنابطالايخلقون

طىلاء،باسوسدوسولانحرين!راهامولامالرويتناولالحديثيكنلمتلمعالشمس)وتشوكرايلغربغوري"الجندياغنيه."ايخرا

وانهابةنوبلجائزةتسننضاصبحتواسعةشهرةلهمطارتالذينانما،لزيغل"المدافعتصمتحين"وفونيوفلقسطنطين"للجميع

نسثيا،محدودجمهوراوالاخصائيوفىيعرفهمادباءاسماءعنالبحث-كان"الحياةدروب"ودستويفسفيثلاثيةصد،المزدعرعه!طتعيد

اعمق.وتأثرا،اوسعشهرةريببمونيستحقونولكنكل.؟.الئي"بوتمكينالطراد"و

مرغريتيرشحونيلاسبانكان:ممعشةالاولىالمناقثطتكانتوقدكتابةل!م"وصف"قدستالينعهدفكان،المسرحوجالاما

الكتبمنوسوا.)1("حبيبيهيروشيما"مؤلفة،الفرنسيةدوراعضودائماوهو)الجرممثلفيهاينتعر"فكرةذاتمسرحيات"

اًلرو.ائبىالفرنسيونرشحبينما،نظرهقلادبيانفساكحملالتيالعناصراي،الشرممثلعلى(..للحزبمخلصرجلاوالحزب

غرييه،روبالانالفرنسيالروائيو*لمان،نتييهكاربااليجوالكوبيوكانت..الجواسيساوالصغارالبورجوازييناوالمحافظةالرجعية

الكاتبايطاليمندوبورشح.فريشمحسالسوشريالروائيرا!دكليزالتناقضاتاخفاءالاشنراكيةالواقعيةحولالمثارةالضجةمنالغايئ

اني4الياالروائيمنكايواروجيهرافعبينما،لاسلونيميتالمجرىفيهتحللمجتمعمزيفمظصو.خلقالسوفياىللمجتمعالرئيسية

الستاليني.العهدبمدالروس*دباءانتبماخرونوهرض،ميشبما..نشيطينمننبصرينقادةايديعلىآليةبصورةالمشك!تجميع

ايطالى"اديبدأتتاجا"تمراهتمامباثارة*يطانيالوفدنبحوقدالهندسةفنفياوالحديثالمسرحفيإلانكذلكالامريبثوو!

مما،بحرارةمورافيامنهدالىوقد.فاداميليوايد!مش!وركير)1(.اريسماو

كبيراتوفيقامورافيوصلقد":يقولاسكمين*هضاماحد

احد،يقرأهلمورلفجابزةمنحفينجحانهحتىحعلمرمهشمبماهـ!اا

!يركي.بجويىكنابتهفينحاولشبهوقد"!قراو.الذينضمهولم-ا/*

الفرنسي"بيكيتصموئيل"بيناخيرا-ع!بورج.ابجايلارجنتي!قسمت"الصالميةالن!اشرينجمزة

المخصعسة"فورمنتورجعزة"لمنحاخرىجلسهدن!هقدتء

هليهاحافيوقد(كنشرلملمميوطةكمنحوهي،اديخبجدبحتشافستالىينتموناريياوثحونخمسةالتقىالماضيالشهرفي

فينال،لغةعشسةباحدىقصتهستطبعالنيمورتيلانوفار!مياجوزيهعلى"فورمنتور"جزراح!ى"ماجور!"فياقبيموتمرفيلول

00ينشرءكنداولمنمالميةشهرة.الغربي*سباليالشا!رم

السنةفبمقررواقدالعالمفيالنمثرينكبارمنستةوكان

-!ل!!اثثكلس!ه!ثولار،يلافضشرةمنبماكلقيمةعالميتينادبيتينجثزتينانشاءالماضية

دوراما.الجائزتينهاتين-شروطلمناقشةالماضيالشهرلثوةفنت

ايطاليا()اينوديودار(البانيا)بارالدار!ىالداعببةالنشر

...واجم!*بوني!سون(المتحمهالولايات)بريسوفروف(فرنسا)وكاليم!ر

.(المانيا)ودوولت(بريطانيا)ووايم!

فلارباء،اثحمةالو!يعهفيمنهاالحديث!بية*وسيطكم!قلماكانومنه،معروفينورارسئ.مشهودينالباءيضمالمؤكمروكان

ابصارهمفتعشي،النجاجلرجةيبلغواحتىوصمتهزلةفييعملودطملى!ثرونالذيناولئكمنلثثب"فنييناختصاصيين"!لكيضم

.،قصيرةاسابيعبضعةسةطدهثيةوالتلؤيون5!صوريقانوار4انذ،الجميعبينوديةبروعالمناقشاتجرتوقد،النشردورقرارات

همنغوابمااستثنيناواذا.منهضجواالئيالظلالىفلكبعدليعودواسيلاجوزيهوكاميلووفيتورينيمورافياامثالاًلحضوربينوكان

يبقى،حقيقيةشضميةلنفس!هيخلق،8نفي*يممعنجالئي.وسواهمبوتوروهيشالمورقوشوايريس

01اخيراالاداًبدارونثركهالنربي!ةالىالكت!بهمذاكرجم)1،الفونية.،احمهبريس!مبلةفئفجتوقرانسواًمقلاراجع)اً(
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01!فنخاالمخأمهفمام!قيا!ما!
بالحاجة(جداغامضةلالسباباوشعر،عاجرةوسائلهفرأى،اخرعلىيطلقالتبمبالمعنى"نجوما".يكونواانعنبعيدينبلاجمالالادباء

زوجته0طعنالى.الفنانيناوالممثلين

والكنابالمفرينمنفريقادفعالتطرفالمجانيالتفسمروعذاانفيالصوةالاخيرةالاشهرفينالاخركالباهنالرانفر

مايلروسائلانتؤكدومقالاتبرسائلالصحففصفالىالرعنين"مايارنورمان"ويد!ى،كبيرةباحر!الصحففيمرارااسمهيظهر

قيمةالاولىكتبهلونلمجشهالحديثةمؤل!فاتهوان،عاجزةتكنلمالحرباميرك!-ع!نروايةامعلمؤلفوهو5*ث!صهي3!المعول

اًدبية.اتصوا!عمهكنبانهكما،"والامواتالعري"وعنوانها،الاخيرة

هأ!!له!هـك!،وله"3كقهـهـك!ولاخرهاكانناجحةاخرى
"اليومامبهدكافيالاب"

منومقاطع،مقنلفةفصولايضمضخمقابوهو(لنفسبملثايات)

:موضوعناقثىهاممؤتمراسابيعمنذفرنسيسكوسانفيعت!دعنفبسببكبيرةضجةاثاروقد،نقديةومقلات،ويومياتربراياته

فياتصامثلاثةابناقشاتدامتوقد."اليوماميركأفيالكاتب".واسلوبهلهجته

والنقادوالناشرينالادباءمنعددوحضرها،.مختلفةجامعاتثلاثبسمنبالبوليسدجالمعمناذماتمايلرلنوومانحععلتاقبر

فيجرىممامقتطفاتالصحفبعضنشرتو،قد.الصحفومديرجمافمصبوهي،"بروفانستاون"فيارمبهاللئظامصغيرةمخالفة

المماعر.الاميربرالمجتمعفيالاديبوة.ءبحثالذيالمؤتمرهذامي!لرمنيقبضانرفضملىمديرمعبلايدياشتبكثم،الفنانين

جريد!فيينشرالذيشيفرجونتحدث،المثألسبيلوعلى..ءشكبواسطةحسابه

المتحمهالولاء،تسطح"عن،وعجيبةساخرةقصصا"ليويودلؤ"،بمانهاتانمنزلهفيعاصفةاس!نقنالحفلةمايلرقورماناقامثم

الخصائص"واضاهـباق"عاماوعشرينخمسةمنذالمتهريالخشن..طعنتينبسكينزوبرتيعن.مايلر،الفجرقي.لىالمدعوينانعرافوبمد

حياتنا،كابوليرموزشكلتانبعدوانصتقد.ساءتلاميركاالممبزةشظايافوقطانهاسقطتلاترويوهيالمستشفىفي.مثلتساعاتوبمد

وانتهى".جحيما0691عامالمتحدةالولإياتفيالحياةفاصبحتوفي.المساءفيبالضيقةاخيرااعترفتولكئها.مكسورزجاجمن

موقفهوهذا.عصرنافيل!ا*لبالممكنالوجدالموقف"بانالقولالىا!روفالتلفزيونيا!نلقلاعطاءطريقةوجدقدمايلركانالاشاءهذء

الكنابة،اًلىبهيحموالذيالدافععنشيفروس!ل."النفيواالرفضفيونيتهالسيالشةاطماعهمايلرفيهاكدمسجلاحديثاؤالاسمايك

."ممنىحيا.نيلاعطياقبانني)فاجابالمبتيةهلىمشاريعهاحدوتنعي.نيوإوركمحافظلمنصبنفس4ترشيح

ليس":بقوله،الزنجيوالناقدالروائن،بلدوينجيمسومرحطاعو.للصوصتيح،"بارلرسانترال"في،عامكلدورةتنظيم

وعلى..بشريةكائناتفيهاوليس،بنيةاًليوم-الامركيةالحياةفي-رجولتهمليثبتوابينهمفيمايقنتلواانالسوداءالقمصانذويالطرد

تحتلشبوءةالحقيقةليدرك،باخرىاوبطريقة،يجهدانالكلالببعضيقشحكما،منهمالسلاحواننىهليهمالقبضمنافضلوهذا

بريقتحتممكنتينوطيبةحقيقةالمحواني.الاميركيةالحياةسطح4الخيالحسبقمواالذين

."السطجةفحميوبعد،الاستيداًعتحتمايلروضع،نفسهالمساءوفي

خدكةكان،النلدهذاًميزنجيااًلانسانمماناذا":بلموينواف!اففي"العا!المعلحةعلىحرعاالعقليةالرقابة"تحتوضعو.قصير

كائناتهناكا--!،رؤيةلاوحيت.."الصهوريرة"ذهنفيبصريةاًوضعالاجدايهمئي":حادامايلر-تعليقوكان."بيلفو"سششفى

".بثريةمثلحدثواذا.العقلسليمفاثا.العقليةللامراضمسششفىفي

الامببر،ية،الحباةومفستحيلايكونيكادبانهاضكاتبوقالإنسانمرلفات،اسصمنفيبقيفيما،ستمتبرمؤلفلاليفيان،هذا

)1(."تصديقها!تحعلايكونكادلانه"
..استكش!انفيالعقلسلهمكاننسانجهدتولقد.العقلمخنل

رروف!""مجلةمت121لعدد1فيلانسركرصيتمقالراجع)1(."العقلسليمانياكردوانا.مئها*خرونيخالىالحياةمنميادين

3!ولع!ء3بانهالاطناءحكمانبعد،اسبوفيبعدالمستشلىمنبايلروخرج

،،*!يم!مه!*مي**،،،هـ*،،*،*-ب"،،مي،،،"،*6تقدمانور!تجروحهامنزوجتهشفيتثم!العقلسليمفلا

رمد؟قرروحين(..شاهدايثمةيكنلمانهالواقع)فد.شكوى

والملاحظ.تماماحرانفسهمايلرالنى،ايضاشكواءيسحبانالملى

:جدا!اقربهدوتاللبىالصخبمناقلبصخبالقمنةحلروتالصحفان

..*حد!لاهلهوقوع

اًمسراًوحزنفيالمفكرينعلىآلارهأولكن.بساطةبكلالقصةميمذء

...ايةبمايلرتربطهمتكنلمالذينو-خنى.تعقيدااشدكانتنيويورلر

روايةمناًلثالثفيء1يحددواانعليهمانوظنواالحادئةهذهمنباضطرابشعروا،صيداقة

الحربةثرو!نج!الذياروقفتقريرلديهم.الوحيدةالمشكلةوكانت.منهاموقفهم

يستطيعواانيتبنونكانواالجميعانالمراقبيناحدقالوقد.اتخاذه

سارترلوكحانتأليفو.من،الجرفيمننوعامايلزبضار-كلبقدالمجتمعبانالقول

....الذييوكان،التصرفاتمذهتعرفحين،مايلرانهوالواقع
لسادرسه!لالدكتورحمه

.....سمهاجمة،تاكيدبكل،*مورايسروان.المجتمعبحقجرماارعب

الترديدعنكففلا،للقضيةتفسرايجادفيتجهدكانتالتيالصحافة

ء،،مكلمهنجاحايحققانيستطعلمواله،وحيدهامكناب.مرلفهومايلربان
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لمنآ.ا!ررباصىا-خ!-!اا!!بى!

!.-كل.!ة،،ب----+-ء!.-خ!-تا،-"

مواجمنهوبينالمسلمينبينالتضامنذلكو!لفت،البرامةه!عتقد"

بياماسول!-ولت!اانشطشةبح!لصغيى)))كمشهد،مهبععقلسدرلمشاهمهدمبرروهململجئولصف!.-.ف!!سما

،(.ينهمعهااًلفباب!خذ،الشميتحتجوعا

ألاستعماربروحتنفمحولكنهاهنالجزائر،اخرلىكب!بعاوهنهالجزائرع!ئثنب

اـنسانية،بروح"لقضيةلرسثحاولاًلتى!بهذءبظف،وهلعدهء!ه

إحيانا.كعوئرمااـلنزههةكانتولوتعال!.التيالكتبمنكبرعمدالماضيةالث!لة*شهرصدهـفي

--بالجومرتبطاذلككانوربما،نواحيهامختلفمنالجزائريةالقضية

السوثياقيالاحادء.....الحزائريمن.الوطنينمعالمفاوضاتذلدء
الجراسفيالمطرهىالجراليةمحاولةاحفاكبمد!رسماساداللبم

..ا".".يطلبؤفيهروي.جولبقلم"الجزائرحرب"الكبهذهومن

جلجللةطور!عليها.يعشونالذينولجميعفيها،ولدالتيالمحترقةلثرضالرحمة

.*رقيقة،ك!لرةبلهجةكنبوقد،و*خوةالمحبةبروس!يمتاذكابوهو

5بهطكبيراتطوراحينمنذالسوفي!ليةالثقافيةالحياةتشهدموجها،قالفيماو.قال،الضيقيةوالاحداثالقصصمنكم!اوروى

نظريةتزالماالتي"مشتركية،الواقعية"ونظرية.الميادينمقنلفيهممحينالغربانهينقذيحسبكانالذيالضابطذلكالىكلامه

والكنابفالشعراء.فششاشيئاضوكهاكخسرالرسميةالصرلةالاطفالبينيوماميزتاذا":الجزائريينبيوتمنعدداباننابله

للتعبيراشكالعنيبحثونوالسينمثيونوالمهنسونوالرساهونكتوورلا.انافاله،ابيضشعرذاكبيزانظالباليةاً!سمالنوممي

غهدفيالقاعدةكانتااللتبنو!لقياديةالرقابةمنكحردهمجديت"!الرشالثمةمدافعكذنادعلىاضغط

..ستسالينثثيدبكل؟اعدا؟نا.)ولنهم:يقول(،العصاة"عنرويكتبوقد

ونجدص،الانالقائمللنقاشالسوفياليالعامالربم!ويهتم."الابدالى.اخوتناكللكومنهم.القزةس!

ناا!مرفيوالجديد.والفنيةا!دبيةالعححفجميعفيذلككييونجرمين.كتبت"يكلمونناالذين-ا!!دام"،عنوانوتحت

الواقعيةلكلاةمطالبئمنبالرنحم،التمخل!اموقفتلتزمالسلطاكتالبمائرينثورةاسب!ويحلل.ايضاالروجهذهبمثليمتازثنابا

صاحب،كولشيتولىيدى"كاتبمؤلاءراً!ىو!لى.الاشتر!ية*ساهـ.عنيبعدلاتصيلا

وصفخصومهفييئردد!!يرناقدومو"ايارشوف*خوة"روايةيتقلمون"قناط"منوالهكنابفيجمعفقددوفرينواكلود"ما

اوكونيالها("مجلةفيكنبوقد."المراجعقيولثاةالحزباعدماء"بانهم!شمماركههالتطر!لهجةبعضمهاوفيعاش،مدىفياًخلمااحاديث

طيوركااللقلق"تمرعندما"فيلماصح!فيهيتهممق!حينمنذبة*عتداللهجة*خربعضهاؤفي

بانهمالظرجوفئالسوفير*نحادفيهظيمانجاطنالاللييالجزائريةالثورة"كطبهفيجمعاًلنيماسوزانصريهبعكس

وكان."الغربوامامالبورجوازياقىامامبطو!همعلىشبطصن"جريدةمنومقتطفاتالجزائريةاًلتحر-!جبهةتصريحات"بالنصوص

رئشي.فئرالت!"ميرنوفي"مصةعلىيحملنفسهالوقتفيللشعور*ساسيةالمبالووتنحمداكويلمذهوفي."المجاهد"

الطليعيين.*دباءبعضكتبهاقصصبضع*يخرةالقنرةفيتحر-!هابناًلحياد:المقبلةاًلجزائر.ستراتيجيةوصلد،الجزائربم!القومي

عسهسماتنشرالمجلةهذهان":ذلكفيكولشيتوفقالوقدوقيادتهالجزائريالشيوكلالحزب!حايضاومن،واـلغرباـلشرر

(،.الصغيرةالبورجوازيةوسميكللوجبةالسنوبشممإقةوتزدعاسياشعوبمعوتضامن،بالشعباتصالجمالهاليس"لتي

"الرسمي("الفنلكاةمناخرداهيةومو،اًرخينوفوجهوكذلد.واً!يشحط

مجا"ممدبليننغرادتصمرالتي"نيفا"مجلةفيبيداشنقداالضم!لر"امتحان".حعابهفيفيتناولشوفييهمارتانلويساًما

العكلىبالخيانة"عليهاالمثرقين.متهماالموسكوفية"الغازيت"فييقولوهوبثن!انهاثورتهيكنماقيستطعلمالتياـلتعذيبقدمية

،(الغازيت."امراللبهرأاـمنثنقدءفيوثساكل"لسوفي!لي2ل!بويرى"يقولهاحتىاحيتأانالحقيقةيقوزاًن-سيدمقملىان"رلك

محر!اـرخيبولىيهاجمئم،(؟*دبينقمفامبادكيءحولاـلمناقشةبفتحللطرقات!يللمدارسقيمةلا.التعذيبمعقيمةلثيمليسانه

عمليةلى2يعمدبانهديصف،امرنبر،يليا5مما،الناقثعةمذ.نقلعها-التبمالسكحرحياسولاحتىا!اتةللمنسنننقعاتو!

حقيقي.،ايديولوجيلضيب"،،..الجزائريينل!طف!

الواقعيةلدطةالمتعلاومب*نمواهرنبور،ايلياا!والواقعفاذا..اًلرابعةالجمهوريةمنشيئاينتظرلاانها"لفويعرح

حانل""لجليدثوبان"كتابهمنذاصحقدوهو.!شركية0.كنفذلماوامرهفان،التعذيبمنعقدديغولالجنريلكك

تشيكل!عنكتابهانواً!ولى.*نقياديينف!والفنثينلوه،؟*رباءبيارثم!هوالفترةهئهفي6لر"لجزعنص!دكم!افنىولعل

قد،امبرلاروافيالمئويةالذكرىبمناسبة9591همنشرالئبهشسدجنصيوالمؤلف."اخضاههااصءالتيالجزاًئر)!بوقو

*بتحريرلصالحاكيرنااص!هذاكانفقد:كبيرةضجةاحلدمداافكركنت":ويبدولالك"ندهذافيمذكراتهيكتبمثقف

يمثل،النييهوتشيكوفانوالض.بالغرب*شسومضاهفةعلىالمحا!ةفيكبررصعوبةيجدالشابالفرنسيبلنالصباح

هقمتالتيالرسميةلنظريةا!عسالريي،ال!يدالجيل-نظرفي".الجزائرفيهنايكونحينالداخليةوصت!

كشييلىانفىلك.الزمنمن!يلةفترةالسوفيحيةالتقافيةالحي!الحربمونبينما،الصفاءوهذاالوحدةهذءعنبوثوويبحث
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0001-..-..-ص
01-هـمء04-:،!ا!تط-!نىممك!ا.ص--ا--جما

!غ:-!!؟؟----تماموالا،فيهاتفخيملاالتيوألنئائي!ةالثكلفيالانتقادمو

/---ط!ي*!قي3ث-.-بز!ير-كا"--؟"-لإ؟؟كتبوباسهقهـتثشيكولى.ايديولوجيتهري!ءكلمقالمجرد!-بلائسان

+!حم!
!*!!!-في.لى-بز!2ء-واًعلنا،ابحرالمستقل"لاربيالخلقفينطريه"لراًجيئنالناقد

!!ش-:مقالة"عوس"إمىزميلفكتب"النناءالالبدور"علىالوب

-!لاش--ء.--؟ب!؟خيخمغ!!:-!؟!-بنبخ!-م-دا-م.إلنظريةهذهميهاهاجمعئيفة

----.لإلا-"----؟"-؟-ووبم-فئ!وير!ة-!-؟*!ةبز-؟كا/بم،".بل،تنقطعلااًلتبمالشهـاوىهذهمنوبالرغم،ا!ناممذ.وفي

!-!خخ!لا-لا!"-؟"!3وقد.-الصوةمنمزيدا"الجديعظالموجة"اعضاء-سبح،بسببها

2--:-خ؟-ركأ3-"ئر!بخ*؟!.!الاقاصيصمنسلسة،كازاكوفوهو،ا!هوبيناعضلالهااحدنشر

لىيرلآ.لا-!عيم.،:-جبروفيها...الخ"الخلاف"،"المسافر"،"الصيدفي"هناويئها

-+:!؟-؟-ء:ء-"*د-.،!ا3مم!!مبع!دخ"س-"*خءبمفي.ءكياًلمؤلفرغبةتعكساًلقصصوهذ..واـضحاتثسيخوفيتاثيريظهر

-3-.ة.شغ.--!؟لا--.---؟،:ب!!وتأهـلالوحدةموضولحاتالىوالعودة.،الادب!ينالسياسةابعار

ة-+--؟في+ة-!+؟كأمنطر"عئوانتحملالقصصهذهواحدى.(والموتوالحبالطبيعة

سلا.يخفي!حيم!؟!.،ولقي؟*"خخ-).جالسةنراها،عمرهامنالتسعينفيع!جوزامراةوبطلتها"بحري

نه!!؟ص!م-دكاافي!-!،.والاضواء.أ!واجلعبساعاتطوالتتامل،الاوقيائوسشاطيءعلى

--35؟-"بملإ-!؟--د---،ص/إ:02-بئبز"!+ماذا.وتنتظروتحلمتنظرانها.الشمساشعةآخرتتلاشىحهـتى

!ش*ش.كا!-+لاش-لأفي-..-اخ-!ع!كا---ء..-بر-.؟ءد؟،-ج-مقتفب!اسلوبفييعبرالكاتبولكن.يلريمنثمةليس؟تئتظر

بر!-كأ*في؟د-!!بز!.-ة--!ةفيكأفيقي+-*6-لم-!غءلإلا!؟ء!-عثيم+في."؟كا-؟./لا"قىبسيطسعادةاًلىاًلح!نينعن،الزائ!ارتاثبرفيغايةابم!عنبعيد

.في:---ك!بمس-

-..،!يمغ!!.---؟-3ء!!يم،ع/.لا!9!ة-----!.-كأ؟دو!حطفيخ... -.لاى!*+---ءجروافتضانللحياةحبعنإعبراله.الاخلاقمةالاءتعاراتوراًءفيما

كا،-.صء7ع+ع!حيم-*---؟-!!-؟.اء!ان.فب،مال!،لميجدواانالسمومياتالشبانيودالوجودافياء

كاد.ول!ولأ3-.-..-شنكونوكما،قبلمندالماكالتكمارائعةالحياة":يقولابطاله

.؟-،-ء.!-دبرخ-شمسواثرافى،ملتهبةشمسهعيبيومكلثمةسيكون.داًئما

؟"!!!س-.مطارحبزورونسولىجددورجاليئمووعشمبتتفتحوزهور،رائع

؟لم-7خ:!!--!ع!!"ة".الفائئةسعادتهم

.-.د.!سح؟-؟؟خبخ!-بنيؤكدكما"مجرسدةاًسسائيةنزمحة"عنءعادراًكلههذاايكون

؟فيبم"!؟خر8وانجلزبماركىالاررننشهاداتمن!بضالىمستئدا،(عوس"ال!نافد

والجمهور."صميميةوامسعية"نزعةعنصإدربالاحرىذلكاًن

-،المؤثرينالغناؤيين"الانسانيين"با"لفينفاكثراكربرعستمالسوفيلأسث

لهااعب"التي،برنحولزاولغاالعجوزاًلشاعزهامثالمن،بصكل

،جارهيحلراًنسانوجمل،مكانكلفيمنتشرةالانانيةان":القول،وف!ابرانوفا،وسولوخين،نيراسوفوف!ور،أيخرا"اغباوها

فيأحفقتقدالشيوعيةلامون!واللامبلاةاللؤممنمزيدوهناك...الخوباخلانوفوكوزافتزوف

،،؟*نسانوضعتحسمينوفي،هذاتبديلبعدليستوالشكوكوالتردد-اًت،(اًلنفسيةاـلحالات"اًن

الغازيتمجلةفيالماضيحزيران28بتاريخالرسالةهذهونشرالرجالهؤلاء"القساةالمرابينمنبسخرونامن!وان،ممنوعة

الحديثة.دوسيافييخنقيعدلمالقاركلاصوتانيعنيقدوالذين"يضح!اانيستطيعونلاالذين،العملبةالوجوهنوي

المغرميناًلشباباولئك،العاصف،الش!بابصوتنجدونحن،ئارمنواثراً...دائمساتهمةالبشربمهـموضعالقلبيعتبرون

مجلةو/نشرتهااوقنشكينكتبهاجدإدةمسرحيةفي،بالحياةبالتمتع"!الصغتا!لبورجوازية

مناضلاحدما:يتقابلانشابيناخوينفببهاونرى"صرنجوفي""الغازشت"مجلة.في"القراءرساءرر"بابقراءةويكفي

يليوفيما.،(انتهتكل!دالبطوبيةالمرحلة"ان-سىوالاخر-،متحمستجاهالجد!!السوفياقطالجيلبهيشعرالليالنفورلأمرالثالادبية

حيارهما:منعاممصعماان.الستالينيينامنل!مرلفأتفيثبر،اـلتيالتفا؟ليةالنزعة

اسمع!؟الريفالىانعباقاريدلالماذاكسانني-نيقوجماحقيقة:الرسميةاًلشعاراًتنقيضهو،*دياءمناًلشبابيطلبه

انتهى..قد"الشعبالىالعودة"عهداعتبراني!سبابهذ.منانفياًلقارؤاتاحدىحعبتوقد.هيكماالنلادوصورةلاش!ان

ولكن،صغ!ةقريةالىيرسلونيانبانظكيداستطاغنهمفيكانالممالحالةبينالقاذمالتنقضمندعشتها!نتتحدثالمجلةهذه

كلليتدبر؟المأخرةاكولخوزاتبعضانقاذفياشارلرلكي؟ولذاكتاببهايصغهمالئييوالوصف،الواقعفيهيكماالنفسية

تفكركنتدبما.المدينةفيأبقىانفاضكل،انااما!شالهواًحدارولفيتحدثلا،احعبفي":كالتوالريبورتاجاتالروافيى

كعلبتكمتنسىوهلالجامعية؟لراستياتابعانعليسهلاكانبانه.البطوليةالمثاليةحيثهمومندينميكيتهموهنالمم!صماسةممن*

...*نعليهحاملاناماباسنانيانتزعتانماأصبيبعدوانابعضيبنونالذين*شخاص.عاشرتكد.تمامامختلفوابراقع

بماابا؟نالبمتألقد.صحيحهلىا-(نيقو!ميامرأة)زيناواس!نمعت،كوزاًستكايافيالصلبومصلألعلغربيمهاسيب!يامصانع

دائما،تضحياتدائما.افضلجياةالانلنالتكونالك!فايةفيهمصاماسالسنوانينلان،هنالثاًلعململواًلثسد.يقولونماالى

منالخامسةخنى؟كلههفاينت!يمتى0..ازماتدائما،عصا!يبالعطيم*طرصالقموهذا.ينبغيمماادلىوالرواتب،ينبغي

جميعوكذلك.هذاكفاني.سيبرياظباتفيلمحثت،عمريالىالرهـالةصاحبةوانتهت(،**شتراكيالوطنازاءا!هور

95



جما.صم.أم!فيا!طمم!ا!سماضد

فجميم،لهامرشحواختيارالجائزةهذهمنحالسهلمنيكنولم.افعيونوااًنهم.الثسباب

لحلى*تفادصعوبةيعرفوناًدبيةتحكيميةلجانفييشاركونالذينالذينالاشخساصتحبلاانت،با!بع-(لاخيهانيقوجما

فكيفس.واصةوءسنةوامدبلدادبفيالفواممنيختارونهمرشحاتولكني.ابطالاولازهادالميسوا.مثلي!نهم0لر؟يتيياتون

سنواتانتاجمنمتعددةبلادارباءبينمرشحاخيارالمطلوبكاناذامناًبلداكوناناريدولا.-يعيشواانيعرفونلانهم.احبهم

؟متمددةلننظر..حقعلىونرينا...واحيمةمرةالانببثىلااننا.*خرين

هيالفرنسيةوكانت،للجميعومفتوحةعامةالمناقشاتكانت."بلهـوامانحصدانآنلقد.وبتعقلمواجهةالا!ثياءالى

واببركيبنانكيزمنالحضورجميعبهاتحمثوقد،اًلرسميةاللغةمانحصداًنآن":اوفافشكينمسرحيةمنوانبالذاتهووهذا

سرافيا،البرتوولاسيما،فائقةبمقمرةوطليانيوالمانواسباناعطىانهاذ،نيقولايعنيختلفالمؤلفانفيشكولا"بئووا

النقاشوبدأ..انزانسبرجرمانيوسهانسالشابالالمانيوالث!اعرادبياتعنيرافعبر،الكلمةاطلقذلكمعولكنه،بناءةنهايةمسريخة

فمن.الجنسياتمختلفمناديباعشرخمسةزماءمزايابمقارنة.العاديةالحياةالىوالنزوءالعاموالغيظوالتعبالضجرمن

تجديدا"العالميةبئالناشرجائزة"تدخلهنا؟المؤلفونهؤلاءهم،الحديثةالسوفي!ليةالسينمافيايضانجمماالنزعةومذء

كأنتاقياًلاسماءان.*دبيةا!وائزمنحلمسالةبالنسبةحقيقيابانقالالبولونية"ليتراكيزيزي"مجلةفيناقداانحتى

الكتاب8ادب،"الصرورةادب!)"م!نتجياسماءهيالمناقشاتفيترديعودواولم،الواقعيةالحياةمنيقتربونالسوفياتال!سينمائيين

اورتقبل.انتاجيمدونالذيناولئكالب،.391ادباءبعدجا!االذينتنتعحينالسوفياتيةالسينماانوالواقع.طجمنابطالايخلقون

طىلاء،باسوسدوسولانحرين!راهامولامالرويتناولالحديثيكنلمتلمعالشمس)وتشوكرايلغربغوري"الجندياغنيه."ايخرا

وانهابةنوبلجائزةتسننضاصبحتواسعةشهرةلهمطارتالذينانما،لزيغل"المدافعتصمتحين"وفونيوفلقسطنطين"للجميع

نسثيا،محدودجمهوراوالاخصائيوفىيعرفهمادباءاسماءعنالبحث-كان"الحياةدروب"ودستويفسفيثلاثيةصد،المزدعرعه!طتعيد

اعمق.وتأثرا،اوسعشهرةريببمونيستحقونولكنكل.؟.الئي"بوتمكينالطراد"و

مرغريتيرشحونيلاسبانكان:ممعشةالاولىالمناقثطتكانتوقدكتابةل!م"وصف"قدستالينعهدفكان،المسرحوجالاما

الكتبمنوسوا.)1("حبيبيهيروشيما"مؤلفة،الفرنسيةدوراعضودائماوهو)الجرممثلفيهاينتعر"فكرةذاتمسرحيات"

اًلرو.ائبىالفرنسيونرشحبينما،نظرهقلادبيانفساكحملالتيالعناصراي،الشرممثلعلى(..للحزبمخلصرجلاوالحزب

غرييه،روبالانالفرنسيالروائيو*لمان،نتييهكاربااليجوالكوبيوكانت..الجواسيساوالصغارالبورجوازييناوالمحافظةالرجعية

الكاتبايطاليمندوبورشح.فريشمحسالسوشريالروائيرا!دكليزالتناقضاتاخفاءالاشنراكيةالواقعيةحولالمثارةالضجةمنالغايئ

اني4الياالروائيمنكايواروجيهرافعبينما،لاسلونيميتالمجرىفيهتحللمجتمعمزيفمظصو.خلقالسوفياىللمجتمعالرئيسية

الستاليني.العهدبمدالروس*دباءانتبماخرونوهرض،ميشبما..نشيطينمننبصرينقادةايديعلىآليةبصورةالمشك!تجميع

ايطالى"اديبدأتتاجا"تمراهتمامباثارة*يطانيالوفدنبحوقدالهندسةفنفياوالحديثالمسرحفيإلانكذلكالامريبثوو!

مما،بحرارةمورافيامنهدالىوقد.فاداميليوايد!مش!وركير)1(.اريسماو

كبيراتوفيقامورافيوصلقد":يقولاسكمين*هضاماحد

احد،يقرأهلمورلفجابزةمنحفينجحانهحتىحعلمرمهشمبماهـ!اا

!يركي.بجويىكنابتهفينحاولشبهوقد"!قراو.الذينضمهولم-ا/*

الفرنسي"بيكيتصموئيل"بيناخيرا-ع!بورج.ابجايلارجنتي!قسمت"الصالميةالن!اشرينجمزة

المخصعسة"فورمنتورجعزة"لمنحاخرىجلسهدن!هقدتء

هليهاحافيوقد(كنشرلملمميوطةكمنحوهي،اديخبجدبحتشافستالىينتموناريياوثحونخمسةالتقىالماضيالشهرفي

فينال،لغةعشسةباحدىقصتهستطبعالنيمورتيلانوفار!مياجوزيهعلى"فورمنتور"جزراح!ى"ماجور!"فياقبيموتمرفيلول

00ينشرءكنداولمنمالميةشهرة.الغربي*سباليالشا!رم

السنةفبمقررواقدالعالمفيالنمثرينكبارمنستةوكان

-!ل!!اثثكلس!ه!ثولار،يلافضشرةمنبماكلقيمةعالميتينادبيتينجثزتينانشاءالماضية

دوراما.الجائزتينهاتين-شروطلمناقشةالماضيالشهرلثوةفنت

ايطاليا()اينوديودار(البانيا)بارالدار!ىالداعببةالنشر

...واجم!*بوني!سون(المتحمهالولايات)بريسوفروف(فرنسا)وكاليم!ر

.(المانيا)ودوولت(بريطانيا)ووايم!

فلارباء،اثحمةالو!يعهفيمنهاالحديث!بية*وسيطكم!قلماكانومنه،معروفينورارسئ.مشهودينالباءيضمالمؤكمروكان

ابصارهمفتعشي،النجاجلرجةيبلغواحتىوصمتهزلةفييعملودطملى!ثرونالذيناولئكمنلثثب"فنييناختصاصيين"!لكيضم

.،قصيرةاسابيعبضعةسةطدهثيةوالتلؤيون5!صوريقانوار4انذ،الجميعبينوديةبروعالمناقشاتجرتوقد،النشردورقرارات

همنغوابمااستثنيناواذا.منهضجواالئيالظلالىفلكبعدليعودواسيلاجوزيهوكاميلووفيتورينيمورافياامثالاًلحضوربينوكان

يبقى،حقيقيةشضميةلنفس!هيخلق،8نفي*يممعنجالئي.وسواهمبوتوروهيشالمورقوشوايريس

01اخيراالاداًبدارونثركهالنربي!ةالىالكت!بهمذاكرجم)1،الفونية.،احمهبريس!مبلةفئفجتوقرانسواًمقلاراجع)اً(
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01!فنخاالمخأمهفمام!قيا!ما!
بالحاجة(جداغامضةلالسباباوشعر،عاجرةوسائلهفرأى،اخرعلىيطلقالتبمبالمعنى"نجوما".يكونواانعنبعيدينبلاجمالالادباء

زوجته0طعنالى.الفنانيناوالممثلين

والكنابالمفرينمنفريقادفعالتطرفالمجانيالتفسمروعذاانفيالصوةالاخيرةالاشهرفينالاخركالباهنالرانفر

مايلروسائلانتؤكدومقالاتبرسائلالصحففصفالىالرعنين"مايارنورمان"ويد!ى،كبيرةباحر!الصحففيمرارااسمهيظهر

قيمةالاولىكتبهلونلمجشهالحديثةمؤل!فاتهوان،عاجزةتكنلمالحرباميرك!-ع!نروايةامعلمؤلفوهو5*ث!صهي3!المعول

اًدبية.اتصوا!عمهكنبانهكما،"والامواتالعري"وعنوانها،الاخيرة

هأ!!له!هـك!،وله"3كقهـهـك!ولاخرهاكانناجحةاخرى
"اليومامبهدكافيالاب"

منومقاطع،مقنلفةفصولايضمضخمقابوهو(لنفسبملثايات)

:موضوعناقثىهاممؤتمراسابيعمنذفرنسيسكوسانفيعت!دعنفبسببكبيرةضجةاثاروقد،نقديةومقلات،ويومياتربراياته

فياتصامثلاثةابناقشاتدامتوقد."اليوماميركأفيالكاتب".واسلوبهلهجته

والنقادوالناشرينالادباءمنعددوحضرها،.مختلفةجامعاتثلاثبسمنبالبوليسدجالمعمناذماتمايلرلنوومانحععلتاقبر

فيجرىممامقتطفاتالصحفبعضنشرتو،قد.الصحفومديرجمافمصبوهي،"بروفانستاون"فيارمبهاللئظامصغيرةمخالفة

المماعر.الاميربرالمجتمعفيالاديبوة.ءبحثالذيالمؤتمرهذامي!لرمنيقبضانرفضملىمديرمعبلايدياشتبكثم،الفنانين

جريد!فيينشرالذيشيفرجونتحدث،المثألسبيلوعلى..ءشكبواسطةحسابه

المتحمهالولاء،تسطح"عن،وعجيبةساخرةقصصا"ليويودلؤ"،بمانهاتانمنزلهفيعاصفةاس!نقنالحفلةمايلرقورماناقامثم

الخصائص"واضاهـباق"عاماوعشرينخمسةمنذالمتهريالخشن..طعنتينبسكينزوبرتيعن.مايلر،الفجرقي.لىالمدعوينانعرافوبمد

حياتنا،كابوليرموزشكلتانبعدوانصتقد.ساءتلاميركاالممبزةشظايافوقطانهاسقطتلاترويوهيالمستشفىفي.مثلتساعاتوبمد

وانتهى".جحيما0691عامالمتحدةالولإياتفيالحياةفاصبحتوفي.المساءفيبالضيقةاخيرااعترفتولكئها.مكسورزجاجمن

موقفهوهذا.عصرنافيل!ا*لبالممكنالوجدالموقف"بانالقولالىا!روفالتلفزيونيا!نلقلاعطاءطريقةوجدقدمايلركانالاشاءهذء

الكنابة،اًلىبهيحموالذيالدافععنشيفروس!ل."النفيواالرفضفيونيتهالسيالشةاطماعهمايلرفيهاكدمسجلاحديثاؤالاسمايك

."ممنىحيا.نيلاعطياقبانني)فاجابالمبتيةهلىمشاريعهاحدوتنعي.نيوإوركمحافظلمنصبنفس4ترشيح

ليس":بقوله،الزنجيوالناقدالروائن،بلدوينجيمسومرحطاعو.للصوصتيح،"بارلرسانترال"في،عامكلدورةتنظيم

وعلى..بشريةكائناتفيهاوليس،بنيةاًليوم-الامركيةالحياةفي-رجولتهمليثبتوابينهمفيمايقنتلواانالسوداءالقمصانذويالطرد

تحتلشبوءةالحقيقةليدرك،باخرىاوبطريقة،يجهدانالكلالببعضيقشحكما،منهمالسلاحواننىهليهمالقبضمنافضلوهذا

بريقتحتممكنتينوطيبةحقيقةالمحواني.الاميركيةالحياةسطح4الخيالحسبقمواالذين

."السطجةفحميوبعد،الاستيداًعتحتمايلروضع،نفسهالمساءوفي

خدكةكان،النلدهذاًميزنجيااًلانسانمماناذا":بلموينواف!اففي"العا!المعلحةعلىحرعاالعقليةالرقابة"تحتوضعو.قصير

كائناتهناكا--!،رؤيةلاوحيت.."الصهوريرة"ذهنفيبصريةاًوضعالاجدايهمئي":حادامايلر-تعليقوكان."بيلفو"سششفى

".بثريةمثلحدثواذا.العقلسليمفاثا.العقليةللامراضمسششفىفي

الامببر،ية،الحباةومفستحيلايكونيكادبانهاضكاتبوقالإنسانمرلفات،اسصمنفيبقيفيما،ستمتبرمؤلفلاليفيان،هذا

)1(."تصديقها!تحعلايكونكادلانه"
..استكش!انفيالعقلسلهمكاننسانجهدتولقد.العقلمخنل

رروف!""مجلةمت121لعدد1فيلانسركرصيتمقالراجع)1(."العقلسليمانياكردوانا.مئها*خرونيخالىالحياةمنميادين

3!ولع!ء3بانهالاطناءحكمانبعد،اسبوفيبعدالمستشلىمنبايلروخرج

،،*!يم!مه!*مي**،،،هـ*،،*،*-ب"،،مي،،،"،*6تقدمانور!تجروحهامنزوجتهشفيتثم!العقلسليمفلا

رمد؟قرروحين(..شاهدايثمةيكنلمانهالواقع)فد.شكوى

والملاحظ.تماماحرانفسهمايلرالنى،ايضاشكواءيسحبانالملى

:جدا!اقربهدوتاللبىالصخبمناقلبصخبالقمنةحلروتالصحفان

..*حد!لاهلهوقوع

اًمسراًوحزنفيالمفكرينعلىآلارهأولكن.بساطةبكلالقصةميمذء

...ايةبمايلرتربطهمتكنلمالذينو-خنى.تعقيدااشدكانتنيويورلر

روايةمناًلثالثفيء1يحددواانعليهمانوظنواالحادئةهذهمنباضطرابشعروا،صيداقة

الحربةثرو!نج!الذياروقفتقريرلديهم.الوحيدةالمشكلةوكانت.منهاموقفهم

يستطيعواانيتبنونكانواالجميعانالمراقبيناحدقالوقد.اتخاذه

سارترلوكحانتأليفو.من،الجرفيمننوعامايلزبضار-كلبقدالمجتمعبانالقول

....الذييوكان،التصرفاتمذهتعرفحين،مايلرانهوالواقع
لسادرسه!لالدكتورحمه

.....سمهاجمة،تاكيدبكل،*مورايسروان.المجتمعبحقجرماارعب

الترديدعنكففلا،للقضيةتفسرايجادفيتجهدكانتالتيالصحافة

ء،،مكلمهنجاحايحققانيستطعلمواله،وحيدهامكناب.مرلفهومايلربان
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01------ص-.ب
لمنآ.ا!ررباصىا-خ!-!اا!!بى!

!.-كل.!ة،،ب----+-ء!.-خ!-تا،-"

مواجمنهوبينالمسلمينبينالتضامنذلكو!لفت،البرامةه!عتقد"

بياماسول!-ولت!اانشطشةبح!لصغيى)))كمشهد،مهبععقلسدرلمشاهمهدمبرروهململجئولصف!.-.ف!!سما

،(.ينهمعهااًلفباب!خذ،الشميتحتجوعا

ألاستعماربروحتنفمحولكنهاهنالجزائر،اخرلىكب!بعاوهنهالجزائرع!ئثنب

اـنسانية،بروح"لقضيةلرسثحاولاًلتى!بهذءبظف،وهلعدهء!ه

إحيانا.كعوئرمااـلنزههةكانتولوتعال!.التيالكتبمنكبرعمدالماضيةالث!لة*شهرصدهـفي

--بالجومرتبطاذلككانوربما،نواحيهامختلفمنالجزائريةالقضية

السوثياقيالاحادء.....الحزائريمن.الوطنينمعالمفاوضاتذلدء
الجراسفيالمطرهىالجراليةمحاولةاحفاكبمد!رسماساداللبم

..ا".".يطلبؤفيهروي.جولبقلم"الجزائرحرب"الكبهذهومن

جلجللةطور!عليها.يعشونالذينولجميعفيها،ولدالتيالمحترقةلثرضالرحمة

.*رقيقة،ك!لرةبلهجةكنبوقد،و*خوةالمحبةبروس!يمتاذكابوهو

5بهطكبيراتطوراحينمنذالسوفي!ليةالثقافيةالحياةتشهدموجها،قالفيماو.قال،الضيقيةوالاحداثالقصصمنكم!اوروى

نظريةتزالماالتي"مشتركية،الواقعية"ونظرية.الميادينمقنلفيهممحينالغربانهينقذيحسبكانالذيالضابطذلكالىكلامه

والكنابفالشعراء.فششاشيئاضوكهاكخسرالرسميةالصرلةالاطفالبينيوماميزتاذا":الجزائريينبيوتمنعدداباننابله

للتعبيراشكالعنيبحثونوالسينمثيونوالمهنسونوالرساهونكتوورلا.انافاله،ابيضشعرذاكبيزانظالباليةاً!سمالنوممي

غهدفيالقاعدةكانتااللتبنو!لقياديةالرقابةمنكحردهمجديت"!الرشالثمةمدافعكذنادعلىاضغط

..ستسالينثثيدبكل؟اعدا؟نا.)ولنهم:يقول(،العصاة"عنرويكتبوقد

ونجدص،الانالقائمللنقاشالسوفياليالعامالربم!ويهتم."الابدالى.اخوتناكللكومنهم.القزةس!

ناا!مرفيوالجديد.والفنيةا!دبيةالعححفجميعفيذلككييونجرمين.كتبت"يكلمونناالذين-ا!!دام"،عنوانوتحت

الواقعيةلكلاةمطالبئمنبالرنحم،التمخل!اموقفتلتزمالسلطاكتالبمائرينثورةاسب!ويحلل.ايضاالروجهذهبمثليمتازثنابا

صاحب،كولشيتولىيدى"كاتبمؤلاءراً!ىو!لى.الاشتر!ية*ساهـ.عنيبعدلاتصيلا

وصفخصومهفييئردد!!يرناقدومو"ايارشوف*خوة"روايةيتقلمون"قناط"منوالهكنابفيجمعفقددوفرينواكلود"ما

اوكونيالها("مجلةفيكنبوقد."المراجعقيولثاةالحزباعدماء"بانهم!شمماركههالتطر!لهجةبعضمهاوفيعاش،مدىفياًخلمااحاديث

طيوركااللقلق"تمرعندما"فيلماصح!فيهيتهممق!حينمنذبة*عتداللهجة*خربعضهاؤفي

بانهمالظرجوفئالسوفير*نحادفيهظيمانجاطنالاللييالجزائريةالثورة"كطبهفيجمعاًلنيماسوزانصريهبعكس

وكان."الغربوامامالبورجوازياقىامامبطو!همعلىشبطصن"جريدةمنومقتطفاتالجزائريةاًلتحر-!جبهةتصريحات"بالنصوص

رئشي.فئرالت!"ميرنوفي"مصةعلىيحملنفسهالوقتفيللشعور*ساسيةالمبالووتنحمداكويلمذهوفي."المجاهد"

الطليعيين.*دباءبعضكتبهاقصصبضع*يخرةالقنرةفيتحر-!هابناًلحياد:المقبلةاًلجزائر.ستراتيجيةوصلد،الجزائربم!القومي

عسهسماتنشرالمجلةهذهان":ذلكفيكولشيتوفقالوقدوقيادتهالجزائريالشيوكلالحزب!حايضاومن،واـلغرباـلشرر

(،.الصغيرةالبورجوازيةوسميكللوجبةالسنوبشممإقةوتزدعاسياشعوبمعوتضامن،بالشعباتصالجمالهاليس"لتي

"الرسمي("الفنلكاةمناخرداهيةومو،اًرخينوفوجهوكذلد.واً!يشحط

مجا"ممدبليننغرادتصمرالتي"نيفا"مجلةفيبيداشنقداالضم!لر"امتحان".حعابهفيفيتناولشوفييهمارتانلويساًما

العكلىبالخيانة"عليهاالمثرقين.متهماالموسكوفية"الغازيت"فييقولوهوبثن!انهاثورتهيكنماقيستطعلمالتياـلتعذيبقدمية

،(الغازيت."امراللبهرأاـمنثنقدءفيوثساكل"لسوفي!لي2ل!بويرى"يقولهاحتىاحيتأانالحقيقةيقوزاًن-سيدمقملىان"رلك

محر!اـرخيبولىيهاجمئم،(؟*دبينقمفامبادكيءحولاـلمناقشةبفتحللطرقات!يللمدارسقيمةلا.التعذيبمعقيمةلثيمليسانه

عمليةلى2يعمدبانهديصف،امرنبر،يليا5مما،الناقثعةمذ.نقلعها-التبمالسكحرحياسولاحتىا!اتةللمنسنننقعاتو!

حقيقي.،ايديولوجيلضيب"،،..الجزائريينل!طف!

الواقعيةلدطةالمتعلاومب*نمواهرنبور،ايلياا!والواقعفاذا..اًلرابعةالجمهوريةمنشيئاينتظرلاانها"لفويعرح

حانل""لجليدثوبان"كتابهمنذاصحقدوهو.!شركية0.كنفذلماوامرهفان،التعذيبمنعقدديغولالجنريلكك

تشيكل!عنكتابهانواً!ولى.*نقياديينف!والفنثينلوه،؟*رباءبيارثم!هوالفترةهئهفي6لر"لجزعنص!دكم!افنىولعل

قد،امبرلاروافيالمئويةالذكرىبمناسبة9591همنشرالئبهشسدجنصيوالمؤلف."اخضاههااصءالتيالجزاًئر)!بوقو

*بتحريرلصالحاكيرنااص!هذاكانفقد:كبيرةضجةاحلدمداافكركنت":ويبدولالك"ندهذافيمذكراتهيكتبمثقف

يمثل،النييهوتشيكوفانوالض.بالغرب*شسومضاهفةعلىالمحا!ةفيكبررصعوبةيجدالشابالفرنسيبلنالصباح

هقمتالتيالرسميةلنظريةا!عسالريي،ال!يدالجيل-نظرفي".الجزائرفيهنايكونحينالداخليةوصت!

كشييلىانفىلك.الزمنمن!يلةفترةالسوفيحيةالتقافيةالحي!الحربمونبينما،الصفاءوهذاالوحدةهذءعنبوثوويبحث
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0001-..-..-ص
01-هـمء04-:،!ا!تط-!نىممك!ا.ص--ا--جما

!غ:-!!؟؟----تماموالا،فيهاتفخيملاالتيوألنئائي!ةالثكلفيالانتقادمو

/---ط!ي*!قي3ث-.-بز!ير-كا"--؟"-لإ؟؟كتبوباسهقهـتثشيكولى.ايديولوجيتهري!ءكلمقالمجرد!-بلائسان

+!حم!
!*!!!-في.لى-بز!2ء-واًعلنا،ابحرالمستقل"لاربيالخلقفينطريه"لراًجيئنالناقد

!!ش-:مقالة"عوس"إمىزميلفكتب"النناءالالبدور"علىالوب

-!لاش--ء.--؟ب!؟خيخمغ!!:-!؟!-بنبخ!-م-دا-م.إلنظريةهذهميهاهاجمعئيفة

----.لإلا-"----؟"-؟-ووبم-فئ!وير!ة-!-؟*!ةبز-؟كا/بم،".بل،تنقطعلااًلتبمالشهـاوىهذهمنوبالرغم،ا!ناممذ.وفي

!-!خخ!لا-لا!"-؟"!3وقد.-الصوةمنمزيدا"الجديعظالموجة"اعضاء-سبح،بسببها

2--:-خ؟-ركأ3-"ئر!بخ*؟!.!الاقاصيصمنسلسة،كازاكوفوهو،ا!هوبيناعضلالهااحدنشر

لىيرلآ.لا-!عيم.،:-جبروفيها...الخ"الخلاف"،"المسافر"،"الصيدفي"هناويئها

-+:!؟-؟-ء:ء-"*د-.،!ا3مم!!مبع!دخ"س-"*خءبمفي.ءكياًلمؤلفرغبةتعكساًلقصصوهذ..واـضحاتثسيخوفيتاثيريظهر

-3-.ة.شغ.--!؟لا--.---؟،:ب!!وتأهـلالوحدةموضولحاتالىوالعودة.،الادب!ينالسياسةابعار

ة-+--؟في+ة-!+؟كأمنطر"عئوانتحملالقصصهذهواحدى.(والموتوالحبالطبيعة

سلا.يخفي!حيم!؟!.،ولقي؟*"خخ-).جالسةنراها،عمرهامنالتسعينفيع!جوزامراةوبطلتها"بحري

نه!!؟ص!م-دكاافي!-!،.والاضواء.أ!واجلعبساعاتطوالتتامل،الاوقيائوسشاطيءعلى

--35؟-"بملإ-!؟--د---،ص/إ:02-بئبز"!+ماذا.وتنتظروتحلمتنظرانها.الشمساشعةآخرتتلاشىحهـتى

!ش*ش.كا!-+لاش-لأفي-..-اخ-!ع!كا---ء..-بر-.؟ءد؟،-ج-مقتفب!اسلوبفييعبرالكاتبولكن.يلريمنثمةليس؟تئتظر

بر!-كأ*في؟د-!!بز!.-ة--!ةفيكأفيقي+-*6-لم-!غءلإلا!؟ء!-عثيم+في."؟كا-؟./لا"قىبسيطسعادةاًلىاًلح!نينعن،الزائ!ارتاثبرفيغايةابم!عنبعيد

.في:---ك!بمس-

-..،!يمغ!!.---؟-3ء!!يم،ع/.لا!9!ة-----!.-كأ؟دو!حطفيخ... -.لاى!*+---ءجروافتضانللحياةحبعنإعبراله.الاخلاقمةالاءتعاراتوراًءفيما

كا،-.صء7ع+ع!حيم-*---؟-!!-؟.اء!ان.فب،مال!،لميجدواانالسمومياتالشبانيودالوجودافياء

كاد.ول!ولأ3-.-..-شنكونوكما،قبلمندالماكالتكمارائعةالحياة":يقولابطاله

.؟-،-ء.!-دبرخ-شمسواثرافى،ملتهبةشمسهعيبيومكلثمةسيكون.داًئما

؟"!!!س-.مطارحبزورونسولىجددورجاليئمووعشمبتتفتحوزهور،رائع

؟لم-7خ:!!--!ع!!"ة".الفائئةسعادتهم

.-.د.!سح؟-؟؟خبخ!-بنيؤكدكما"مجرسدةاًسسائيةنزمحة"عنءعادراًكلههذاايكون

؟فيبم"!؟خر8وانجلزبماركىالاررننشهاداتمن!بضالىمستئدا،(عوس"ال!نافد

والجمهور."صميميةوامسعية"نزعةعنصإدربالاحرىذلكاًن

-،المؤثرينالغناؤيين"الانسانيين"با"لفينفاكثراكربرعستمالسوفيلأسث

لهااعب"التي،برنحولزاولغاالعجوزاًلشاعزهامثالمن،بصكل

،جارهيحلراًنسانوجمل،مكانكلفيمنتشرةالانانيةان":القول،وف!ابرانوفا،وسولوخين،نيراسوفوف!ور،أيخرا"اغباوها

فيأحفقتقدالشيوعيةلامون!واللامبلاةاللؤممنمزيدوهناك...الخوباخلانوفوكوزافتزوف

،،؟*نسانوضعتحسمينوفي،هذاتبديلبعدليستوالشكوكوالتردد-اًت،(اًلنفسيةاـلحالات"اًن

الغازيتمجلةفيالماضيحزيران28بتاريخالرسالةهذهونشرالرجالهؤلاء"القساةالمرابينمنبسخرونامن!وان،ممنوعة

الحديثة.دوسيافييخنقيعدلمالقاركلاصوتانيعنيقدوالذين"يضح!اانيستطيعونلاالذين،العملبةالوجوهنوي

المغرميناًلشباباولئك،العاصف،الش!بابصوتنجدونحن،ئارمنواثراً...دائمساتهمةالبشربمهـموضعالقلبيعتبرون

مجلةو/نشرتهااوقنشكينكتبهاجدإدةمسرحيةفي،بالحياةبالتمتع"!الصغتا!لبورجوازية

مناضلاحدما:يتقابلانشابيناخوينفببهاونرى"صرنجوفي""الغازشت"مجلة.في"القراءرساءرر"بابقراءةويكفي

يليوفيما.،(انتهتكل!دالبطوبيةالمرحلة"ان-سىوالاخر-،متحمستجاهالجد!!السوفياقطالجيلبهيشعرالليالنفورلأمرالثالادبية

حيارهما:منعاممصعماان.الستالينيينامنل!مرلفأتفيثبر،اـلتيالتفا؟ليةالنزعة

اسمع!؟الريفالىانعباقاريدلالماذاكسانني-نيقوجماحقيقة:الرسميةاًلشعاراًتنقيضهو،*دياءمناًلشبابيطلبه

انتهى..قد"الشعبالىالعودة"عهداعتبراني!سبابهذ.منانفياًلقارؤاتاحدىحعبتوقد.هيكماالنلادوصورةلاش!ان

ولكن،صغ!ةقريةالىيرسلونيانبانظكيداستطاغنهمفيكانالممالحالةبينالقاذمالتنقضمندعشتها!نتتحدثالمجلةهذه

كلليتدبر؟المأخرةاكولخوزاتبعضانقاذفياشارلرلكي؟ولذاكتاببهايصغهمالئييوالوصف،الواقعفيهيكماالنفسية

تفكركنتدبما.المدينةفيأبقىانفاضكل،انااما!شالهواًحدارولفيتحدثلا،احعبفي":كالتوالريبورتاجاتالروافيى

كعلبتكمتنسىوهلالجامعية؟لراستياتابعانعليسهلاكانبانه.البطوليةالمثاليةحيثهمومندينميكيتهموهنالمم!صماسةممن*

...*نعليهحاملاناماباسنانيانتزعتانماأصبيبعدوانابعضيبنونالذين*شخاص.عاشرتكد.تمامامختلفوابراقع

بماابا؟نالبمتألقد.صحيحهلىا-(نيقو!ميامرأة)زيناواس!نمعت،كوزاًستكايافيالصلبومصلألعلغربيمهاسيب!يامصانع

دائما،تضحياتدائما.افضلجياةالانلنالتكونالك!فايةفيهمصاماسالسنوانينلان،هنالثاًلعململواًلثسد.يقولونماالى

منالخامسةخنى؟كلههفاينت!يمتى0..ازماتدائما،عصا!يبالعطيم*طرصالقموهذا.ينبغيمماادلىوالرواتب،ينبغي

جميعوكذلك.هذاكفاني.سيبرياظباتفيلمحثت،عمريالىالرهـالةصاحبةوانتهت(،**شتراكيالوطنازاءا!هور
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جما.صم.أم!فيا!طمم!ا!سماضد

فجميم،لهامرشحواختيارالجائزةهذهمنحالسهلمنيكنولم.افعيونوااًنهم.الثسباب

لحلى*تفادصعوبةيعرفوناًدبيةتحكيميةلجانفييشاركونالذينالذينالاشخساصتحبلاانت،با!بع-(لاخيهانيقوجما

فكيفس.واصةوءسنةوامدبلدادبفيالفواممنيختارونهمرشحاتولكني.ابطالاولازهادالميسوا.مثلي!نهم0لر؟يتيياتون

سنواتانتاجمنمتعددةبلادارباءبينمرشحاخيارالمطلوبكاناذامناًبلداكوناناريدولا.-يعيشواانيعرفونلانهم.احبهم

؟متمددةلننظر..حقعلىونرينا...واحيمةمرةالانببثىلااننا.*خرين

هيالفرنسيةوكانت،للجميعومفتوحةعامةالمناقشاتكانت."بلهـوامانحصدانآنلقد.وبتعقلمواجهةالا!ثياءالى

واببركيبنانكيزمنالحضورجميعبهاتحمثوقد،اًلرسميةاللغةمانحصداًنآن":اوفافشكينمسرحيةمنوانبالذاتهووهذا

سرافيا،البرتوولاسيما،فائقةبمقمرةوطليانيوالمانواسباناعطىانهاذ،نيقولايعنيختلفالمؤلفانفيشكولا"بئووا

النقاشوبدأ..انزانسبرجرمانيوسهانسالشابالالمانيوالث!اعرادبياتعنيرافعبر،الكلمةاطلقذلكمعولكنه،بناءةنهايةمسريخة

فمن.الجنسياتمختلفمناديباعشرخمسةزماءمزايابمقارنة.العاديةالحياةالىوالنزوءالعاموالغيظوالتعبالضجرمن

تجديدا"العالميةبئالناشرجائزة"تدخلهنا؟المؤلفونهؤلاءهم،الحديثةالسوفي!ليةالسينمافيايضانجمماالنزعةومذء

كأنتاقياًلاسماءان.*دبيةا!وائزمنحلمسالةبالنسبةحقيقيابانقالالبولونية"ليتراكيزيزي"مجلةفيناقداانحتى

الكتاب8ادب،"الصرورةادب!)"م!نتجياسماءهيالمناقشاتفيترديعودواولم،الواقعيةالحياةمنيقتربونالسوفياتال!سينمائيين

اورتقبل.انتاجيمدونالذيناولئكالب،.391ادباءبعدجا!االذينتنتعحينالسوفياتيةالسينماانوالواقع.طجمنابطالايخلقون

طىلاء،باسوسدوسولانحرين!راهامولامالرويتناولالحديثيكنلمتلمعالشمس)وتشوكرايلغربغوري"الجندياغنيه."ايخرا

وانهابةنوبلجائزةتسننضاصبحتواسعةشهرةلهمطارتالذينانما،لزيغل"المدافعتصمتحين"وفونيوفلقسطنطين"للجميع

نسثيا،محدودجمهوراوالاخصائيوفىيعرفهمادباءاسماءعنالبحث-كان"الحياةدروب"ودستويفسفيثلاثيةصد،المزدعرعه!طتعيد

اعمق.وتأثرا،اوسعشهرةريببمونيستحقونولكنكل.؟.الئي"بوتمكينالطراد"و

مرغريتيرشحونيلاسبانكان:ممعشةالاولىالمناقثطتكانتوقدكتابةل!م"وصف"قدستالينعهدفكان،المسرحوجالاما

الكتبمنوسوا.)1("حبيبيهيروشيما"مؤلفة،الفرنسيةدوراعضودائماوهو)الجرممثلفيهاينتعر"فكرةذاتمسرحيات"

اًلرو.ائبىالفرنسيونرشحبينما،نظرهقلادبيانفساكحملالتيالعناصراي،الشرممثلعلى(..للحزبمخلصرجلاوالحزب

غرييه،روبالانالفرنسيالروائيو*لمان،نتييهكاربااليجوالكوبيوكانت..الجواسيساوالصغارالبورجوازييناوالمحافظةالرجعية

الكاتبايطاليمندوبورشح.فريشمحسالسوشريالروائيرا!دكليزالتناقضاتاخفاءالاشنراكيةالواقعيةحولالمثارةالضجةمنالغايئ

اني4الياالروائيمنكايواروجيهرافعبينما،لاسلونيميتالمجرىفيهتحللمجتمعمزيفمظصو.خلقالسوفياىللمجتمعالرئيسية

الستاليني.العهدبمدالروس*دباءانتبماخرونوهرض،ميشبما..نشيطينمننبصرينقادةايديعلىآليةبصورةالمشك!تجميع

ايطالى"اديبدأتتاجا"تمراهتمامباثارة*يطانيالوفدنبحوقدالهندسةفنفياوالحديثالمسرحفيإلانكذلكالامريبثوو!

مما،بحرارةمورافيامنهدالىوقد.فاداميليوايد!مش!وركير)1(.اريسماو

كبيراتوفيقامورافيوصلقد":يقولاسكمين*هضاماحد

احد،يقرأهلمورلفجابزةمنحفينجحانهحتىحعلمرمهشمبماهـ!اا

!يركي.بجويىكنابتهفينحاولشبهوقد"!قراو.الذينضمهولم-ا/*

الفرنسي"بيكيتصموئيل"بيناخيرا-ع!بورج.ابجايلارجنتي!قسمت"الصالميةالن!اشرينجمزة

المخصعسة"فورمنتورجعزة"لمنحاخرىجلسهدن!هقدتء

هليهاحافيوقد(كنشرلملمميوطةكمنحوهي،اديخبجدبحتشافستالىينتموناريياوثحونخمسةالتقىالماضيالشهرفي

فينال،لغةعشسةباحدىقصتهستطبعالنيمورتيلانوفار!مياجوزيهعلى"فورمنتور"جزراح!ى"ماجور!"فياقبيموتمرفيلول

00ينشرءكنداولمنمالميةشهرة.الغربي*سباليالشا!رم

السنةفبمقررواقدالعالمفيالنمثرينكبارمنستةوكان

-!ل!!اثثكلس!ه!ثولار،يلافضشرةمنبماكلقيمةعالميتينادبيتينجثزتينانشاءالماضية

دوراما.الجائزتينهاتين-شروطلمناقشةالماضيالشهرلثوةفنت

ايطاليا()اينوديودار(البانيا)بارالدار!ىالداعببةالنشر

...واجم!*بوني!سون(المتحمهالولايات)بريسوفروف(فرنسا)وكاليم!ر

.(المانيا)ودوولت(بريطانيا)ووايم!

فلارباء،اثحمةالو!يعهفيمنهاالحديث!بية*وسيطكم!قلماكانومنه،معروفينورارسئ.مشهودينالباءيضمالمؤكمروكان

ابصارهمفتعشي،النجاجلرجةيبلغواحتىوصمتهزلةفييعملودطملى!ثرونالذيناولئكمنلثثب"فنييناختصاصيين"!لكيضم

.،قصيرةاسابيعبضعةسةطدهثيةوالتلؤيون5!صوريقانوار4انذ،الجميعبينوديةبروعالمناقشاتجرتوقد،النشردورقرارات

همنغوابمااستثنيناواذا.منهضجواالئيالظلالىفلكبعدليعودواسيلاجوزيهوكاميلووفيتورينيمورافياامثالاًلحضوربينوكان

يبقى،حقيقيةشضميةلنفس!هيخلق،8نفي*يممعنجالئي.وسواهمبوتوروهيشالمورقوشوايريس

01اخيراالاداًبدارونثركهالنربي!ةالىالكت!بهمذاكرجم)1،الفونية.،احمهبريس!مبلةفئفجتوقرانسواًمقلاراجع)اً(
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01!فنخاالمخأمهفمام!قيا!ما!
بالحاجة(جداغامضةلالسباباوشعر،عاجرةوسائلهفرأى،اخرعلىيطلقالتبمبالمعنى"نجوما".يكونواانعنبعيدينبلاجمالالادباء

زوجته0طعنالى.الفنانيناوالممثلين

والكنابالمفرينمنفريقادفعالتطرفالمجانيالتفسمروعذاانفيالصوةالاخيرةالاشهرفينالاخركالباهنالرانفر

مايلروسائلانتؤكدومقالاتبرسائلالصحففصفالىالرعنين"مايارنورمان"ويد!ى،كبيرةباحر!الصحففيمرارااسمهيظهر

قيمةالاولىكتبهلونلمجشهالحديثةمؤل!فاتهوان،عاجزةتكنلمالحرباميرك!-ع!نروايةامعلمؤلفوهو5*ث!صهي3!المعول

اًدبية.اتصوا!عمهكنبانهكما،"والامواتالعري"وعنوانها،الاخيرة

هأ!!له!هـك!،وله"3كقهـهـك!ولاخرهاكانناجحةاخرى
"اليومامبهدكافيالاب"

منومقاطع،مقنلفةفصولايضمضخمقابوهو(لنفسبملثايات)

:موضوعناقثىهاممؤتمراسابيعمنذفرنسيسكوسانفيعت!دعنفبسببكبيرةضجةاثاروقد،نقديةومقلات،ويومياتربراياته

فياتصامثلاثةابناقشاتدامتوقد."اليوماميركأفيالكاتب".واسلوبهلهجته

والنقادوالناشرينالادباءمنعددوحضرها،.مختلفةجامعاتثلاثبسمنبالبوليسدجالمعمناذماتمايلرلنوومانحععلتاقبر

فيجرىممامقتطفاتالصحفبعضنشرتو،قد.الصحفومديرجمافمصبوهي،"بروفانستاون"فيارمبهاللئظامصغيرةمخالفة

المماعر.الاميربرالمجتمعفيالاديبوة.ءبحثالذيالمؤتمرهذامي!لرمنيقبضانرفضملىمديرمعبلايدياشتبكثم،الفنانين

جريد!فيينشرالذيشيفرجونتحدث،المثألسبيلوعلى..ءشكبواسطةحسابه

المتحمهالولاء،تسطح"عن،وعجيبةساخرةقصصا"ليويودلؤ"،بمانهاتانمنزلهفيعاصفةاس!نقنالحفلةمايلرقورماناقامثم

الخصائص"واضاهـباق"عاماوعشرينخمسةمنذالمتهريالخشن..طعنتينبسكينزوبرتيعن.مايلر،الفجرقي.لىالمدعوينانعرافوبمد

حياتنا،كابوليرموزشكلتانبعدوانصتقد.ساءتلاميركاالممبزةشظايافوقطانهاسقطتلاترويوهيالمستشفىفي.مثلتساعاتوبمد

وانتهى".جحيما0691عامالمتحدةالولإياتفيالحياةفاصبحتوفي.المساءفيبالضيقةاخيرااعترفتولكئها.مكسورزجاجمن

موقفهوهذا.عصرنافيل!ا*لبالممكنالوجدالموقف"بانالقولالىا!روفالتلفزيونيا!نلقلاعطاءطريقةوجدقدمايلركانالاشاءهذء

الكنابة،اًلىبهيحموالذيالدافععنشيفروس!ل."النفيواالرفضفيونيتهالسيالشةاطماعهمايلرفيهاكدمسجلاحديثاؤالاسمايك

."ممنىحيا.نيلاعطياقبانني)فاجابالمبتيةهلىمشاريعهاحدوتنعي.نيوإوركمحافظلمنصبنفس4ترشيح

ليس":بقوله،الزنجيوالناقدالروائن،بلدوينجيمسومرحطاعو.للصوصتيح،"بارلرسانترال"في،عامكلدورةتنظيم

وعلى..بشريةكائناتفيهاوليس،بنيةاًليوم-الامركيةالحياةفي-رجولتهمليثبتوابينهمفيمايقنتلواانالسوداءالقمصانذويالطرد

تحتلشبوءةالحقيقةليدرك،باخرىاوبطريقة،يجهدانالكلالببعضيقشحكما،منهمالسلاحواننىهليهمالقبضمنافضلوهذا

بريقتحتممكنتينوطيبةحقيقةالمحواني.الاميركيةالحياةسطح4الخيالحسبقمواالذين

."السطجةفحميوبعد،الاستيداًعتحتمايلروضع،نفسهالمساءوفي

خدكةكان،النلدهذاًميزنجيااًلانسانمماناذا":بلموينواف!اففي"العا!المعلحةعلىحرعاالعقليةالرقابة"تحتوضعو.قصير

كائناتهناكا--!،رؤيةلاوحيت.."الصهوريرة"ذهنفيبصريةاًوضعالاجدايهمئي":حادامايلر-تعليقوكان."بيلفو"سششفى

".بثريةمثلحدثواذا.العقلسليمفاثا.العقليةللامراضمسششفىفي

الامببر،ية،الحباةومفستحيلايكونيكادبانهاضكاتبوقالإنسانمرلفات،اسصمنفيبقيفيما،ستمتبرمؤلفلاليفيان،هذا

)1(."تصديقها!تحعلايكونكادلانه"
..استكش!انفيالعقلسلهمكاننسانجهدتولقد.العقلمخنل

رروف!""مجلةمت121لعدد1فيلانسركرصيتمقالراجع)1(."العقلسليمانياكردوانا.مئها*خرونيخالىالحياةمنميادين

3!ولع!ء3بانهالاطناءحكمانبعد،اسبوفيبعدالمستشلىمنبايلروخرج

،،*!يم!مه!*مي**،،،هـ*،،*،*-ب"،،مي،،،"،*6تقدمانور!تجروحهامنزوجتهشفيتثم!العقلسليمفلا

رمد؟قرروحين(..شاهدايثمةيكنلمانهالواقع)فد.شكوى

والملاحظ.تماماحرانفسهمايلرالنى،ايضاشكواءيسحبانالملى

:جدا!اقربهدوتاللبىالصخبمناقلبصخبالقمنةحلروتالصحفان

..*حد!لاهلهوقوع

اًمسراًوحزنفيالمفكرينعلىآلارهأولكن.بساطةبكلالقصةميمذء

...ايةبمايلرتربطهمتكنلمالذينو-خنى.تعقيدااشدكانتنيويورلر

روايةمناًلثالثفيء1يحددواانعليهمانوظنواالحادئةهذهمنباضطرابشعروا،صيداقة

الحربةثرو!نج!الذياروقفتقريرلديهم.الوحيدةالمشكلةوكانت.منهاموقفهم

يستطيعواانيتبنونكانواالجميعانالمراقبيناحدقالوقد.اتخاذه

سارترلوكحانتأليفو.من،الجرفيمننوعامايلزبضار-كلبقدالمجتمعبانالقول

....الذييوكان،التصرفاتمذهتعرفحين،مايلرانهوالواقع
لسادرسه!لالدكتورحمه

.....سمهاجمة،تاكيدبكل،*مورايسروان.المجتمعبحقجرماارعب

الترديدعنكففلا،للقضيةتفسرايجادفيتجهدكانتالتيالصحافة

ء،،مكلمهنجاحايحققانيستطعلمواله،وحيدهامكناب.مرلفهومايلربان
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01------ص-.ب
لمنآ.ا!ررباصىا-خ!-!اا!!بى!

!.-كل.!ة،،ب----+-ء!.-خ!-تا،-"

مواجمنهوبينالمسلمينبينالتضامنذلكو!لفت،البرامةه!عتقد"

بياماسول!-ولت!اانشطشةبح!لصغيى)))كمشهد،مهبععقلسدرلمشاهمهدمبرروهململجئولصف!.-.ف!!سما

،(.ينهمعهااًلفباب!خذ،الشميتحتجوعا

ألاستعماربروحتنفمحولكنهاهنالجزائر،اخرلىكب!بعاوهنهالجزائرع!ئثنب

اـنسانية،بروح"لقضيةلرسثحاولاًلتى!بهذءبظف،وهلعدهء!ه

إحيانا.كعوئرمااـلنزههةكانتولوتعال!.التيالكتبمنكبرعمدالماضيةالث!لة*شهرصدهـفي

--بالجومرتبطاذلككانوربما،نواحيهامختلفمنالجزائريةالقضية

السوثياقيالاحادء.....الحزائريمن.الوطنينمعالمفاوضاتذلدء
الجراسفيالمطرهىالجراليةمحاولةاحفاكبمد!رسماساداللبم

..ا".".يطلبؤفيهروي.جولبقلم"الجزائرحرب"الكبهذهومن

جلجللةطور!عليها.يعشونالذينولجميعفيها،ولدالتيالمحترقةلثرضالرحمة

.*رقيقة،ك!لرةبلهجةكنبوقد،و*خوةالمحبةبروس!يمتاذكابوهو

5بهطكبيراتطوراحينمنذالسوفي!ليةالثقافيةالحياةتشهدموجها،قالفيماو.قال،الضيقيةوالاحداثالقصصمنكم!اوروى

نظريةتزالماالتي"مشتركية،الواقعية"ونظرية.الميادينمقنلفيهممحينالغربانهينقذيحسبكانالذيالضابطذلكالىكلامه

والكنابفالشعراء.فششاشيئاضوكهاكخسرالرسميةالصرلةالاطفالبينيوماميزتاذا":الجزائريينبيوتمنعدداباننابله

للتعبيراشكالعنيبحثونوالسينمثيونوالمهنسونوالرساهونكتوورلا.انافاله،ابيضشعرذاكبيزانظالباليةاً!سمالنوممي

غهدفيالقاعدةكانتااللتبنو!لقياديةالرقابةمنكحردهمجديت"!الرشالثمةمدافعكذنادعلىاضغط

..ستسالينثثيدبكل؟اعدا؟نا.)ولنهم:يقول(،العصاة"عنرويكتبوقد

ونجدص،الانالقائمللنقاشالسوفياليالعامالربم!ويهتم."الابدالى.اخوتناكللكومنهم.القزةس!

ناا!مرفيوالجديد.والفنيةا!دبيةالعححفجميعفيذلككييونجرمين.كتبت"يكلمونناالذين-ا!!دام"،عنوانوتحت

الواقعيةلكلاةمطالبئمنبالرنحم،التمخل!اموقفتلتزمالسلطاكتالبمائرينثورةاسب!ويحلل.ايضاالروجهذهبمثليمتازثنابا

صاحب،كولشيتولىيدى"كاتبمؤلاءراً!ىو!لى.الاشتر!ية*ساهـ.عنيبعدلاتصيلا

وصفخصومهفييئردد!!يرناقدومو"ايارشوف*خوة"روايةيتقلمون"قناط"منوالهكنابفيجمعفقددوفرينواكلود"ما

اوكونيالها("مجلةفيكنبوقد."المراجعقيولثاةالحزباعدماء"بانهم!شمماركههالتطر!لهجةبعضمهاوفيعاش،مدىفياًخلمااحاديث

طيوركااللقلق"تمرعندما"فيلماصح!فيهيتهممق!حينمنذبة*عتداللهجة*خربعضهاؤفي

بانهمالظرجوفئالسوفير*نحادفيهظيمانجاطنالاللييالجزائريةالثورة"كطبهفيجمعاًلنيماسوزانصريهبعكس

وكان."الغربوامامالبورجوازياقىامامبطو!همعلىشبطصن"جريدةمنومقتطفاتالجزائريةاًلتحر-!جبهةتصريحات"بالنصوص

رئشي.فئرالت!"ميرنوفي"مصةعلىيحملنفسهالوقتفيللشعور*ساسيةالمبالووتنحمداكويلمذهوفي."المجاهد"

الطليعيين.*دباءبعضكتبهاقصصبضع*يخرةالقنرةفيتحر-!هابناًلحياد:المقبلةاًلجزائر.ستراتيجيةوصلد،الجزائربم!القومي

عسهسماتنشرالمجلةهذهان":ذلكفيكولشيتوفقالوقدوقيادتهالجزائريالشيوكلالحزب!حايضاومن،واـلغرباـلشرر

(،.الصغيرةالبورجوازيةوسميكللوجبةالسنوبشممإقةوتزدعاسياشعوبمعوتضامن،بالشعباتصالجمالهاليس"لتي

"الرسمي("الفنلكاةمناخرداهيةومو،اًرخينوفوجهوكذلد.واً!يشحط

مجا"ممدبليننغرادتصمرالتي"نيفا"مجلةفيبيداشنقداالضم!لر"امتحان".حعابهفيفيتناولشوفييهمارتانلويساًما

العكلىبالخيانة"عليهاالمثرقين.متهماالموسكوفية"الغازيت"فييقولوهوبثن!انهاثورتهيكنماقيستطعلمالتياـلتعذيبقدمية

،(الغازيت."امراللبهرأاـمنثنقدءفيوثساكل"لسوفي!لي2ل!بويرى"يقولهاحتىاحيتأانالحقيقةيقوزاًن-سيدمقملىان"رلك

محر!اـرخيبولىيهاجمئم،(؟*دبينقمفامبادكيءحولاـلمناقشةبفتحللطرقات!يللمدارسقيمةلا.التعذيبمعقيمةلثيمليسانه

عمليةلى2يعمدبانهديصف،امرنبر،يليا5مما،الناقثعةمذ.نقلعها-التبمالسكحرحياسولاحتىا!اتةللمنسنننقعاتو!

حقيقي.،ايديولوجيلضيب"،،..الجزائريينل!طف!

الواقعيةلدطةالمتعلاومب*نمواهرنبور،ايلياا!والواقعفاذا..اًلرابعةالجمهوريةمنشيئاينتظرلاانها"لفويعرح

حانل""لجليدثوبان"كتابهمنذاصحقدوهو.!شركية0.كنفذلماوامرهفان،التعذيبمنعقدديغولالجنريلكك

تشيكل!عنكتابهانواً!ولى.*نقياديينف!والفنثينلوه،؟*رباءبيارثم!هوالفترةهئهفي6لر"لجزعنص!دكم!افنىولعل

قد،امبرلاروافيالمئويةالذكرىبمناسبة9591همنشرالئبهشسدجنصيوالمؤلف."اخضاههااصءالتيالجزاًئر)!بوقو

*بتحريرلصالحاكيرنااص!هذاكانفقد:كبيرةضجةاحلدمداافكركنت":ويبدولالك"ندهذافيمذكراتهيكتبمثقف

يمثل،النييهوتشيكوفانوالض.بالغرب*شسومضاهفةعلىالمحا!ةفيكبررصعوبةيجدالشابالفرنسيبلنالصباح

هقمتالتيالرسميةلنظريةا!عسالريي،ال!يدالجيل-نظرفي".الجزائرفيهنايكونحينالداخليةوصت!

كشييلىانفىلك.الزمنمن!يلةفترةالسوفيحيةالتقافيةالحي!الحربمونبينما،الصفاءوهذاالوحدةهذءعنبوثوويبحث
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0001-..-..-ص
01-هـمء04-:،!ا!تط-!نىممك!ا.ص--ا--جما

!غ:-!!؟؟----تماموالا،فيهاتفخيملاالتيوألنئائي!ةالثكلفيالانتقادمو

/---ط!ي*!قي3ث-.-بز!ير-كا"--؟"-لإ؟؟كتبوباسهقهـتثشيكولى.ايديولوجيتهري!ءكلمقالمجرد!-بلائسان

+!حم!
!*!!!-في.لى-بز!2ء-واًعلنا،ابحرالمستقل"لاربيالخلقفينطريه"لراًجيئنالناقد

!!ش-:مقالة"عوس"إمىزميلفكتب"النناءالالبدور"علىالوب

-!لاش--ء.--؟ب!؟خيخمغ!!:-!؟!-بنبخ!-م-دا-م.إلنظريةهذهميهاهاجمعئيفة

----.لإلا-"----؟"-؟-ووبم-فئ!وير!ة-!-؟*!ةبز-؟كا/بم،".بل،تنقطعلااًلتبمالشهـاوىهذهمنوبالرغم،ا!ناممذ.وفي

!-!خخ!لا-لا!"-؟"!3وقد.-الصوةمنمزيدا"الجديعظالموجة"اعضاء-سبح،بسببها

2--:-خ؟-ركأ3-"ئر!بخ*؟!.!الاقاصيصمنسلسة،كازاكوفوهو،ا!هوبيناعضلالهااحدنشر

لىيرلآ.لا-!عيم.،:-جبروفيها...الخ"الخلاف"،"المسافر"،"الصيدفي"هناويئها

-+:!؟-؟-ء:ء-"*د-.،!ا3مم!!مبع!دخ"س-"*خءبمفي.ءكياًلمؤلفرغبةتعكساًلقصصوهذ..واـضحاتثسيخوفيتاثيريظهر

-3-.ة.شغ.--!؟لا--.---؟،:ب!!وتأهـلالوحدةموضولحاتالىوالعودة.،الادب!ينالسياسةابعار

ة-+--؟في+ة-!+؟كأمنطر"عئوانتحملالقصصهذهواحدى.(والموتوالحبالطبيعة

سلا.يخفي!حيم!؟!.،ولقي؟*"خخ-).جالسةنراها،عمرهامنالتسعينفيع!جوزامراةوبطلتها"بحري

نه!!؟ص!م-دكاافي!-!،.والاضواء.أ!واجلعبساعاتطوالتتامل،الاوقيائوسشاطيءعلى

--35؟-"بملإ-!؟--د---،ص/إ:02-بئبز"!+ماذا.وتنتظروتحلمتنظرانها.الشمساشعةآخرتتلاشىحهـتى

!ش*ش.كا!-+لاش-لأفي-..-اخ-!ع!كا---ء..-بر-.؟ءد؟،-ج-مقتفب!اسلوبفييعبرالكاتبولكن.يلريمنثمةليس؟تئتظر

بر!-كأ*في؟د-!!بز!.-ة--!ةفيكأفيقي+-*6-لم-!غءلإلا!؟ء!-عثيم+في."؟كا-؟./لا"قىبسيطسعادةاًلىاًلح!نينعن،الزائ!ارتاثبرفيغايةابم!عنبعيد

.في:---ك!بمس-

-..،!يمغ!!.---؟-3ء!!يم،ع/.لا!9!ة-----!.-كأ؟دو!حطفيخ... -.لاى!*+---ءجروافتضانللحياةحبعنإعبراله.الاخلاقمةالاءتعاراتوراًءفيما

كا،-.صء7ع+ع!حيم-*---؟-!!-؟.اء!ان.فب،مال!،لميجدواانالسمومياتالشبانيودالوجودافياء

كاد.ول!ولأ3-.-..-شنكونوكما،قبلمندالماكالتكمارائعةالحياة":يقولابطاله

.؟-،-ء.!-دبرخ-شمسواثرافى،ملتهبةشمسهعيبيومكلثمةسيكون.داًئما

؟"!!!س-.مطارحبزورونسولىجددورجاليئمووعشمبتتفتحوزهور،رائع

؟لم-7خ:!!--!ع!!"ة".الفائئةسعادتهم

.-.د.!سح؟-؟؟خبخ!-بنيؤكدكما"مجرسدةاًسسائيةنزمحة"عنءعادراًكلههذاايكون

؟فيبم"!؟خر8وانجلزبماركىالاررننشهاداتمن!بضالىمستئدا،(عوس"ال!نافد

والجمهور."صميميةوامسعية"نزعةعنصإدربالاحرىذلكاًن

-،المؤثرينالغناؤيين"الانسانيين"با"لفينفاكثراكربرعستمالسوفيلأسث

لهااعب"التي،برنحولزاولغاالعجوزاًلشاعزهامثالمن،بصكل

،جارهيحلراًنسانوجمل،مكانكلفيمنتشرةالانانيةان":القول،وف!ابرانوفا،وسولوخين،نيراسوفوف!ور،أيخرا"اغباوها

فيأحفقتقدالشيوعيةلامون!واللامبلاةاللؤممنمزيدوهناك...الخوباخلانوفوكوزافتزوف

،،؟*نسانوضعتحسمينوفي،هذاتبديلبعدليستوالشكوكوالتردد-اًت،(اًلنفسيةاـلحالات"اًن

الغازيتمجلةفيالماضيحزيران28بتاريخالرسالةهذهونشرالرجالهؤلاء"القساةالمرابينمنبسخرونامن!وان،ممنوعة

الحديثة.دوسيافييخنقيعدلمالقاركلاصوتانيعنيقدوالذين"يضح!اانيستطيعونلاالذين،العملبةالوجوهنوي

المغرميناًلشباباولئك،العاصف،الش!بابصوتنجدونحن،ئارمنواثراً...دائمساتهمةالبشربمهـموضعالقلبيعتبرون

مجلةو/نشرتهااوقنشكينكتبهاجدإدةمسرحيةفي،بالحياةبالتمتع"!الصغتا!لبورجوازية

مناضلاحدما:يتقابلانشابيناخوينفببهاونرى"صرنجوفي""الغازشت"مجلة.في"القراءرساءرر"بابقراءةويكفي

يليوفيما.،(انتهتكل!دالبطوبيةالمرحلة"ان-سىوالاخر-،متحمستجاهالجد!!السوفياقطالجيلبهيشعرالليالنفورلأمرالثالادبية

حيارهما:منعاممصعماان.الستالينيينامنل!مرلفأتفيثبر،اـلتيالتفا؟ليةالنزعة

اسمع!؟الريفالىانعباقاريدلالماذاكسانني-نيقوجماحقيقة:الرسميةاًلشعاراًتنقيضهو،*دياءمناًلشبابيطلبه

انتهى..قد"الشعبالىالعودة"عهداعتبراني!سبابهذ.منانفياًلقارؤاتاحدىحعبتوقد.هيكماالنلادوصورةلاش!ان

ولكن،صغ!ةقريةالىيرسلونيانبانظكيداستطاغنهمفيكانالممالحالةبينالقاذمالتنقضمندعشتها!نتتحدثالمجلةهذه

كلليتدبر؟المأخرةاكولخوزاتبعضانقاذفياشارلرلكي؟ولذاكتاببهايصغهمالئييوالوصف،الواقعفيهيكماالنفسية

تفكركنتدبما.المدينةفيأبقىانفاضكل،انااما!شالهواًحدارولفيتحدثلا،احعبفي":كالتوالريبورتاجاتالروافيى

كعلبتكمتنسىوهلالجامعية؟لراستياتابعانعليسهلاكانبانه.البطوليةالمثاليةحيثهمومندينميكيتهموهنالمم!صماسةممن*

...*نعليهحاملاناماباسنانيانتزعتانماأصبيبعدوانابعضيبنونالذين*شخاص.عاشرتكد.تمامامختلفوابراقع

بماابا؟نالبمتألقد.صحيحهلىا-(نيقو!ميامرأة)زيناواس!نمعت،كوزاًستكايافيالصلبومصلألعلغربيمهاسيب!يامصانع

دائما،تضحياتدائما.افضلجياةالانلنالتكونالك!فايةفيهمصاماسالسنوانينلان،هنالثاًلعململواًلثسد.يقولونماالى

منالخامسةخنى؟كلههفاينت!يمتى0..ازماتدائما،عصا!يبالعطيم*طرصالقموهذا.ينبغيمماادلىوالرواتب،ينبغي

جميعوكذلك.هذاكفاني.سيبرياظباتفيلمحثت،عمريالىالرهـالةصاحبةوانتهت(،**شتراكيالوطنازاءا!هور
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جما.صم.أم!فيا!طمم!ا!سماضد

فجميم،لهامرشحواختيارالجائزةهذهمنحالسهلمنيكنولم.افعيونوااًنهم.الثسباب

لحلى*تفادصعوبةيعرفوناًدبيةتحكيميةلجانفييشاركونالذينالذينالاشخساصتحبلاانت،با!بع-(لاخيهانيقوجما

فكيفس.واصةوءسنةوامدبلدادبفيالفواممنيختارونهمرشحاتولكني.ابطالاولازهادالميسوا.مثلي!نهم0لر؟يتيياتون

سنواتانتاجمنمتعددةبلادارباءبينمرشحاخيارالمطلوبكاناذامناًبلداكوناناريدولا.-يعيشواانيعرفونلانهم.احبهم

؟متمددةلننظر..حقعلىونرينا...واحيمةمرةالانببثىلااننا.*خرين

هيالفرنسيةوكانت،للجميعومفتوحةعامةالمناقشاتكانت."بلهـوامانحصدانآنلقد.وبتعقلمواجهةالا!ثياءالى

واببركيبنانكيزمنالحضورجميعبهاتحمثوقد،اًلرسميةاللغةمانحصداًنآن":اوفافشكينمسرحيةمنوانبالذاتهووهذا

سرافيا،البرتوولاسيما،فائقةبمقمرةوطليانيوالمانواسباناعطىانهاذ،نيقولايعنيختلفالمؤلفانفيشكولا"بئووا

النقاشوبدأ..انزانسبرجرمانيوسهانسالشابالالمانيوالث!اعرادبياتعنيرافعبر،الكلمةاطلقذلكمعولكنه،بناءةنهايةمسريخة

فمن.الجنسياتمختلفمناديباعشرخمسةزماءمزايابمقارنة.العاديةالحياةالىوالنزوءالعاموالغيظوالتعبالضجرمن

تجديدا"العالميةبئالناشرجائزة"تدخلهنا؟المؤلفونهؤلاءهم،الحديثةالسوفي!ليةالسينمافيايضانجمماالنزعةومذء

كأنتاقياًلاسماءان.*دبيةا!وائزمنحلمسالةبالنسبةحقيقيابانقالالبولونية"ليتراكيزيزي"مجلةفيناقداانحتى

الكتاب8ادب،"الصرورةادب!)"م!نتجياسماءهيالمناقشاتفيترديعودواولم،الواقعيةالحياةمنيقتربونالسوفياتال!سينمائيين

اورتقبل.انتاجيمدونالذيناولئكالب،.391ادباءبعدجا!االذينتنتعحينالسوفياتيةالسينماانوالواقع.طجمنابطالايخلقون

طىلاء،باسوسدوسولانحرين!راهامولامالرويتناولالحديثيكنلمتلمعالشمس)وتشوكرايلغربغوري"الجندياغنيه."ايخرا

وانهابةنوبلجائزةتسننضاصبحتواسعةشهرةلهمطارتالذينانما،لزيغل"المدافعتصمتحين"وفونيوفلقسطنطين"للجميع

نسثيا،محدودجمهوراوالاخصائيوفىيعرفهمادباءاسماءعنالبحث-كان"الحياةدروب"ودستويفسفيثلاثيةصد،المزدعرعه!طتعيد

اعمق.وتأثرا،اوسعشهرةريببمونيستحقونولكنكل.؟.الئي"بوتمكينالطراد"و

مرغريتيرشحونيلاسبانكان:ممعشةالاولىالمناقثطتكانتوقدكتابةل!م"وصف"قدستالينعهدفكان،المسرحوجالاما

الكتبمنوسوا.)1("حبيبيهيروشيما"مؤلفة،الفرنسيةدوراعضودائماوهو)الجرممثلفيهاينتعر"فكرةذاتمسرحيات"

اًلرو.ائبىالفرنسيونرشحبينما،نظرهقلادبيانفساكحملالتيالعناصراي،الشرممثلعلى(..للحزبمخلصرجلاوالحزب

غرييه،روبالانالفرنسيالروائيو*لمان،نتييهكاربااليجوالكوبيوكانت..الجواسيساوالصغارالبورجوازييناوالمحافظةالرجعية

الكاتبايطاليمندوبورشح.فريشمحسالسوشريالروائيرا!دكليزالتناقضاتاخفاءالاشنراكيةالواقعيةحولالمثارةالضجةمنالغايئ

اني4الياالروائيمنكايواروجيهرافعبينما،لاسلونيميتالمجرىفيهتحللمجتمعمزيفمظصو.خلقالسوفياىللمجتمعالرئيسية

الستاليني.العهدبمدالروس*دباءانتبماخرونوهرض،ميشبما..نشيطينمننبصرينقادةايديعلىآليةبصورةالمشك!تجميع

ايطالى"اديبدأتتاجا"تمراهتمامباثارة*يطانيالوفدنبحوقدالهندسةفنفياوالحديثالمسرحفيإلانكذلكالامريبثوو!

مما،بحرارةمورافيامنهدالىوقد.فاداميليوايد!مش!وركير)1(.اريسماو

كبيراتوفيقامورافيوصلقد":يقولاسكمين*هضاماحد

احد،يقرأهلمورلفجابزةمنحفينجحانهحتىحعلمرمهشمبماهـ!اا

!يركي.بجويىكنابتهفينحاولشبهوقد"!قراو.الذينضمهولم-ا/*

الفرنسي"بيكيتصموئيل"بيناخيرا-ع!بورج.ابجايلارجنتي!قسمت"الصالميةالن!اشرينجمزة

المخصعسة"فورمنتورجعزة"لمنحاخرىجلسهدن!هقدتء

هليهاحافيوقد(كنشرلملمميوطةكمنحوهي،اديخبجدبحتشافستالىينتموناريياوثحونخمسةالتقىالماضيالشهرفي

فينال،لغةعشسةباحدىقصتهستطبعالنيمورتيلانوفار!مياجوزيهعلى"فورمنتور"جزراح!ى"ماجور!"فياقبيموتمرفيلول

00ينشرءكنداولمنمالميةشهرة.الغربي*سباليالشا!رم

السنةفبمقررواقدالعالمفيالنمثرينكبارمنستةوكان

-!ل!!اثثكلس!ه!ثولار،يلافضشرةمنبماكلقيمةعالميتينادبيتينجثزتينانشاءالماضية

دوراما.الجائزتينهاتين-شروطلمناقشةالماضيالشهرلثوةفنت

ايطاليا()اينوديودار(البانيا)بارالدار!ىالداعببةالنشر

...واجم!*بوني!سون(المتحمهالولايات)بريسوفروف(فرنسا)وكاليم!ر

.(المانيا)ودوولت(بريطانيا)ووايم!

فلارباء،اثحمةالو!يعهفيمنهاالحديث!بية*وسيطكم!قلماكانومنه،معروفينورارسئ.مشهودينالباءيضمالمؤكمروكان

ابصارهمفتعشي،النجاجلرجةيبلغواحتىوصمتهزلةفييعملودطملى!ثرونالذيناولئكمنلثثب"فنييناختصاصيين"!لكيضم

.،قصيرةاسابيعبضعةسةطدهثيةوالتلؤيون5!صوريقانوار4انذ،الجميعبينوديةبروعالمناقشاتجرتوقد،النشردورقرارات

همنغوابمااستثنيناواذا.منهضجواالئيالظلالىفلكبعدليعودواسيلاجوزيهوكاميلووفيتورينيمورافياامثالاًلحضوربينوكان

يبقى،حقيقيةشضميةلنفس!هيخلق،8نفي*يممعنجالئي.وسواهمبوتوروهيشالمورقوشوايريس

01اخيراالاداًبدارونثركهالنربي!ةالىالكت!بهمذاكرجم)1،الفونية.،احمهبريس!مبلةفئفجتوقرانسواًمقلاراجع)اً(
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01!فنخاالمخأمهفمام!قيا!ما!
بالحاجة(جداغامضةلالسباباوشعر،عاجرةوسائلهفرأى،اخرعلىيطلقالتبمبالمعنى"نجوما".يكونواانعنبعيدينبلاجمالالادباء

زوجته0طعنالى.الفنانيناوالممثلين

والكنابالمفرينمنفريقادفعالتطرفالمجانيالتفسمروعذاانفيالصوةالاخيرةالاشهرفينالاخركالباهنالرانفر

مايلروسائلانتؤكدومقالاتبرسائلالصحففصفالىالرعنين"مايارنورمان"ويد!ى،كبيرةباحر!الصحففيمرارااسمهيظهر

قيمةالاولىكتبهلونلمجشهالحديثةمؤل!فاتهوان،عاجزةتكنلمالحرباميرك!-ع!نروايةامعلمؤلفوهو5*ث!صهي3!المعول

اًدبية.اتصوا!عمهكنبانهكما،"والامواتالعري"وعنوانها،الاخيرة

هأ!!له!هـك!،وله"3كقهـهـك!ولاخرهاكانناجحةاخرى
"اليومامبهدكافيالاب"

منومقاطع،مقنلفةفصولايضمضخمقابوهو(لنفسبملثايات)

:موضوعناقثىهاممؤتمراسابيعمنذفرنسيسكوسانفيعت!دعنفبسببكبيرةضجةاثاروقد،نقديةومقلات،ويومياتربراياته

فياتصامثلاثةابناقشاتدامتوقد."اليوماميركأفيالكاتب".واسلوبهلهجته

والنقادوالناشرينالادباءمنعددوحضرها،.مختلفةجامعاتثلاثبسمنبالبوليسدجالمعمناذماتمايلرلنوومانحععلتاقبر

فيجرىممامقتطفاتالصحفبعضنشرتو،قد.الصحفومديرجمافمصبوهي،"بروفانستاون"فيارمبهاللئظامصغيرةمخالفة

المماعر.الاميربرالمجتمعفيالاديبوة.ءبحثالذيالمؤتمرهذامي!لرمنيقبضانرفضملىمديرمعبلايدياشتبكثم،الفنانين

جريد!فيينشرالذيشيفرجونتحدث،المثألسبيلوعلى..ءشكبواسطةحسابه

المتحمهالولاء،تسطح"عن،وعجيبةساخرةقصصا"ليويودلؤ"،بمانهاتانمنزلهفيعاصفةاس!نقنالحفلةمايلرقورماناقامثم

الخصائص"واضاهـباق"عاماوعشرينخمسةمنذالمتهريالخشن..طعنتينبسكينزوبرتيعن.مايلر،الفجرقي.لىالمدعوينانعرافوبمد

حياتنا،كابوليرموزشكلتانبعدوانصتقد.ساءتلاميركاالممبزةشظايافوقطانهاسقطتلاترويوهيالمستشفىفي.مثلتساعاتوبمد

وانتهى".جحيما0691عامالمتحدةالولإياتفيالحياةفاصبحتوفي.المساءفيبالضيقةاخيرااعترفتولكئها.مكسورزجاجمن

موقفهوهذا.عصرنافيل!ا*لبالممكنالوجدالموقف"بانالقولالىا!روفالتلفزيونيا!نلقلاعطاءطريقةوجدقدمايلركانالاشاءهذء

الكنابة،اًلىبهيحموالذيالدافععنشيفروس!ل."النفيواالرفضفيونيتهالسيالشةاطماعهمايلرفيهاكدمسجلاحديثاؤالاسمايك

."ممنىحيا.نيلاعطياقبانني)فاجابالمبتيةهلىمشاريعهاحدوتنعي.نيوإوركمحافظلمنصبنفس4ترشيح

ليس":بقوله،الزنجيوالناقدالروائن،بلدوينجيمسومرحطاعو.للصوصتيح،"بارلرسانترال"في،عامكلدورةتنظيم

وعلى..بشريةكائناتفيهاوليس،بنيةاًليوم-الامركيةالحياةفي-رجولتهمليثبتوابينهمفيمايقنتلواانالسوداءالقمصانذويالطرد

تحتلشبوءةالحقيقةليدرك،باخرىاوبطريقة،يجهدانالكلالببعضيقشحكما،منهمالسلاحواننىهليهمالقبضمنافضلوهذا

بريقتحتممكنتينوطيبةحقيقةالمحواني.الاميركيةالحياةسطح4الخيالحسبقمواالذين

."السطجةفحميوبعد،الاستيداًعتحتمايلروضع،نفسهالمساءوفي

خدكةكان،النلدهذاًميزنجيااًلانسانمماناذا":بلموينواف!اففي"العا!المعلحةعلىحرعاالعقليةالرقابة"تحتوضعو.قصير

كائناتهناكا--!،رؤيةلاوحيت.."الصهوريرة"ذهنفيبصريةاًوضعالاجدايهمئي":حادامايلر-تعليقوكان."بيلفو"سششفى

".بثريةمثلحدثواذا.العقلسليمفاثا.العقليةللامراضمسششفىفي

الامببر،ية،الحباةومفستحيلايكونيكادبانهاضكاتبوقالإنسانمرلفات،اسصمنفيبقيفيما،ستمتبرمؤلفلاليفيان،هذا

)1(."تصديقها!تحعلايكونكادلانه"
..استكش!انفيالعقلسلهمكاننسانجهدتولقد.العقلمخنل

رروف!""مجلةمت121لعدد1فيلانسركرصيتمقالراجع)1(."العقلسليمانياكردوانا.مئها*خرونيخالىالحياةمنميادين

3!ولع!ء3بانهالاطناءحكمانبعد،اسبوفيبعدالمستشلىمنبايلروخرج

،،*!يم!مه!*مي**،،،هـ*،،*،*-ب"،،مي،،،"،*6تقدمانور!تجروحهامنزوجتهشفيتثم!العقلسليمفلا

رمد؟قرروحين(..شاهدايثمةيكنلمانهالواقع)فد.شكوى

والملاحظ.تماماحرانفسهمايلرالنى،ايضاشكواءيسحبانالملى

:جدا!اقربهدوتاللبىالصخبمناقلبصخبالقمنةحلروتالصحفان

..*حد!لاهلهوقوع

اًمسراًوحزنفيالمفكرينعلىآلارهأولكن.بساطةبكلالقصةميمذء

...ايةبمايلرتربطهمتكنلمالذينو-خنى.تعقيدااشدكانتنيويورلر

روايةمناًلثالثفيء1يحددواانعليهمانوظنواالحادئةهذهمنباضطرابشعروا،صيداقة

الحربةثرو!نج!الذياروقفتقريرلديهم.الوحيدةالمشكلةوكانت.منهاموقفهم

يستطيعواانيتبنونكانواالجميعانالمراقبيناحدقالوقد.اتخاذه

سارترلوكحانتأليفو.من،الجرفيمننوعامايلزبضار-كلبقدالمجتمعبانالقول

....الذييوكان،التصرفاتمذهتعرفحين،مايلرانهوالواقع
لسادرسه!لالدكتورحمه

.....سمهاجمة،تاكيدبكل،*مورايسروان.المجتمعبحقجرماارعب

الترديدعنكففلا،للقضيةتفسرايجادفيتجهدكانتالتيالصحافة

ء،،مكلمهنجاحايحققانيستطعلمواله،وحيدهامكناب.مرلفهومايلربان
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فييتحكمجد!دهضويتكوين..وموجهةوموحهةمكملةاًحرى

برتستمدلىمباختامهأيىب!نهابطرلاخرآسحمهحاقمالعهاوشبعواًلتكاملخفعافيتالقعميدةى،:..،7مه!ئا

هذافيممثرامعي2يختلفلاالنأ"!السيداناعتقدانيورغمورص-

علىينطبقلمهذامقكببرشيئاانالغريبمنانهالا،التفسر----.-
قصيهةانهاذلك.طوقانقدرىللشاعرةمثلا"كلمةتاريخ"قصيد".555555!!هههههههه،ء555

تمعلااىلساظهرعرشيللئوفيهاتةمثلجمالطركعرةيع!للانوالمناشرتحلولذمناًلتغبر!.لمدعلىرد

فيلضعإليال!سعةالشعريظهردعلفيهاهذ"نتمثلقد.غربالب!دضا!ننييثدىدقعمبدء)لطةكمااحمدبقلم

هـ55هع!هح!5!
ع!نعرافقدماقدالرتيبنغمهاانعنفضلا،ذلكبعدتمامايختفئثم

اقئع.التكاملخطوطوفككالشعورياًلتماسكارعددفيفتوثهف!اروفىالاتاذكتبهالذيالشعرنقدقرات

ذكر،!اً،اتيالعتورةءلىالنقمبمببزانهيضعالنا!دكانواذافهـاارهـردفيالمنثورةالقعائدعلىتعيقهفيالادابمجلةمناًلماضي

بمقة.تطبيقهعليهيتعينن

حل!!ثىغجاءفقد،تماما!!هفيالنقديمزالهانقلا!امااًوركرينتنادجارفيبسطها،بافظرقيبداانهوسني.الخامس

...نظريا،منهالجبدعنودافع،الجديدالشعر.عنتكلمثم،الخنمكنين

.البابفتححسمنللشاممر"الصيادشعبان"قصثرلم!ءنبالنظرإ"اذاًوالتطبيقالىاختلفثم.كذلكنظريامنهالردبمه!هوها!

في-!-صطادكانالتيالبحيرةضحالةضحلة"بانهاو،صفهاسببواضحبشكلاتبينولم.تاماإكونيكلادانقلابايدءفيتنقلب

وكصنعتهزالتيألدراماتنقصها،حرارةو!توترفيهاليس،شعبان.الانقلابهذا

لرلدماذا.لسرالنهاشهافياخسست،صلافيشعرلعللتحمإلرحافات-الجدر!للشعربالنسبة-اساسااًلمشهـلةان:-الناقدقال
من!معالتجدالمعروفيال!ممةهنكميرالحرجلفاعيلها

"؟يقولانالثأعربممرنوعيةفيولا،اليوملثامحريالفيالموقفطبيعةفيليست

بعدوتحدث.شعرياتمثلاالموقفلهذاًالشاعرتمثل7فيهيما

تهزالتيالدراًما-تنقصهااًاقعيدةانمنالظؤ!قالهمااولاويرممنيتعبيراتاستعراضفيوتتلخه!،المحدثينالشعراءبعضاخطاءعنذلك

ملنحما.شعرياعملاوتصنعوالتعفصدالزائفوالصمود،اكقرريةثم،المعرفةادعاءعنتشف

نفسهو5الناقدالس!قالكماشعرياتمثلاللموؤفالشاعرشمثلنظريرة3وها،الثعريةادشقىتنالل3.والخطابة،الاجو!

شكملا.دراساماتحمالاشعر!!لصنعاذكاوانتهى،للشاعرا!ادقفيشيزمهالماذاالسيمفونياًلبناء
.......الشعرفيالنثريةمنالحديثالىاحيرا

امصوسيما!عذبةسعريةوبر؟*منفيش!قةلحزارلماقبقةومإلعنألولنجلمسالسدريشة4اغدفيهذاكانوا!،كلههذافيصادفىالماقدانشكولا

ادجرةفودوالداللمالمدو!اللطفالص!ادلهداوتنطقءيزحركش!ادوليس،اكمعراءبمضلضعفاوالجديداشرمنقطاعلمثالبذكرا

بة........النقديمبزانهفياكظررةداعدتهمن"ق./31ثمومن،نظربةمنحزءا

"ووص،بالماءاتصالهلددامالموجز،!منسععقدقهببصهانت!.ا

الراقص،بمجدافهالماءيضربوهو،ع!ادبمهعلىالشبارتركتافي."شعرياتمثلاللموقفالثاعرتمثل"هيواحدجملةسوى

الصيادينمناحبابوسط،باسمةدشاعريةنفسيةعن-إضموالذيتلكفيالمقاميقتضيهلاايجازمنالجملةهذهفيماوبرغم

الشطين،فيالفرحةيرشوموالشمسنوريسرونحولهاًلمجتمعينمحاواقىالىذلكعننتجاوزانناالا،الاراءلمجها.نشعبتالتيالقضية

الصالرالنغممذاثم؟..الظلمةفيصتىباسماوجههالناسويرىاتكمالسيلفيوالاستعانةاليهيرسبامالفهمالجهدبعضتجشمنا

بالموجالموحىجرسهاالىبالافافة،وانرةقائهاالكلماتترابطءن.المحدثينالشعراءلبعضمثالبمنساقهبماالايرضاح

؟والبحيرةنق!ملاحتى-زعمناعلىللموقفالش!ريالتمثلمفهومان

شاعرمدخلفي؟...مقمعةفي.؟.جزءئهفيتكاملاهذااليسبداءةيشيزم-الامانةتقتضيهامروهذا،يقلهلمماالناقدب!لى

يك!ذ*لمانللموقدالشعرىالتمثلهووما..؟شاعريةقصةالىللئعورمعايثةاتبربةهذهتكونوان،معينةوشعوريةنفسيةتجربة

..العمليصدروان،اياهمستغرقة-الشعرؤالبفي-نقلهاكلند

"-سرارودونالقصيدةمنالثانيةالفقرةالىذلكبعدنئتقل!بر!وبةوامداء،قماينرةوالوان،مينةابعادله،محددتكوين-في

فبإلعا!عهإمرلىسصحكيفحلالمسعكررس-ثال،لث!ممافحالليلح!الةمتمكقمهامنناًنمممحاليندمجلحنمنهيقترب،متماسكنعممنالبعيدالخلففيوسد

ر......بريشتهالشاعريلمسعنمعا،جزئيةكلفيالتكويناجزاءبافيمع

ثمئفضقنيقالملدفيلماالقرلةفيهلنقلهيوهوون!ةلشببهحرىئمختارجدحرفةاًلى.الالحانالجزئياتهذهكلتنتهيحتىبالذاتالجزببةهذء

-.....ذلككل.وفغما،وبعدا،ولوناصورة،اًلمتكاملاًلشعريالتكوين

المعرولى.ودوامالملهوفلغوثالجميعويتكاتف،الب!رةرولمتلاحتى،قليلبعدعلىورائهامنالعقليقفدافقةتلقائيةفي

والانسانيةالحبتبرزالتكوينفيلمساتاي؟اللفظفياًمحاءاي.ثمومن،الثريالتوازنمخنلالفنيالعملويصبج،الزماممنه

.مستقرةوبدوهدوءدرايةفي.جميعابهااًومثالبمنالناؤدالسبدذكرهماببعضيصاب

الكوينهذافيالجزئياتالتحامالىبا!ضافةانهشكولا.اخرشيءهياتن!عرفياًلصورةانالىالتحليلهذامننخثص

بنوالنغموالصورةواللونالخطفيتامالتحامفهناك،و*ررء،مختلجامجفيلهيلا..اخرثبمءهي..الواقعفيالصورةيخر

...الماساةقمةنحوصاعددراميوخط،والتانيالاولالجزءينبالخطالعينالىيصلتكوبنهيوانما،مجردةمبسوطةحقيقةهيولا

الثالثةابفقرةظكلمنالصراماسياىالىذلكبعدونئتقلالحانحولهولكنباللعنالائناًلىيرصل..ولفتةوايحاءةايماعةرحوله
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الدمجةوهذ.،اليوموليديكنلمالموضوعهذاانوالوافعباختفاءشعباناختئاءالىبديعشعريميالفيلوميالتي

منيكونيكادايرانفبمالعربيهفتدريس،الاولىللمرةتثمرلمزحمةمنالناسنسيان"م،فاربونجم..بسمةواختفل!..قاوب

مناًلركمعلىاًلحللهاخص*""حالتيالمزمنةالتعليميهمشاكلهاتخردفدشعيانفارباـنعناـلقصببمهتفصحثم،العشىهلىتهاكل

اللجانحى،الاموره!هبمثل.واسنيينالكتابفبلمنبحثهاقويةوانرء،الاحبابنسيانيببروصمر.،*عينعنالش!وطوهه

مثادالمشكلة،فبقيتنفعاتبلمالغرضلهذاالمعقودةواووتمراتاللفظاستخدامفيجبارةايحائيةفصرةوهذهالموتتمدءانتعاول

بمرويضجونلغتنامنينفروناًلطلبةوبقىورداخذوموضعجدلمن!فالولكن.الصراميةالأساةقمةالىمنعثرةتوصلنا

دراستها!فييلاقونهمماالشكوىفان،شعبانياهماتحمللا..ويشجعونهويحيونة؟نسونهحوله

احلىما.المدعنكلتمفعتتجمع..المستقبلايدجميالاطفالايدي

الدعتطيلةعقلياراقميمحمالعضونعاهلهماقيمصراص!لريلامتينبللغتنافحممع!عنحكاياتهالىويعودجدالدمنيبتسمشعبانان،*حبابهون

العربيةاللغهتغلغلالىادىقد،اًرعربيوا!حكغالا!لامفيقرونالدراًميةالمأساةهيسيديهييامله..المعرو!ودوامالملهو!غوث

فييمدلمبحيثجزئياتهافيوتداخلهاالفارسيةصميمفي..كاملة

الفارسيةفمالمتعلرمناصبحلذلك،تاثرهامنالظصمكنتهامنلكتعكسالتيالملحةالقصيدهيالناقدسيصيبهذء

تدرسلمماادابهانصوصمنكيروفهمدقائقهاعلىوالوقوفكافةفيالبشرمأساةواحدلنررالدي!ناميكيةالحيةالصورةخلال

العربية...الباسمالمستقبلئمالصنامعورة،الارضانحاء

فيالعربيةاللغةرعايةبكلىمحافظةايرانظلتالاسبابلهذءاًلخطمنالفنيالعملفيالتكاملهوالناقدصديقيياهذا

الحديثةالمدارسوتاسيسنهضتهابعدصبز!بتريسهاومهمتهبلارهاالت!وإنالى،الايحاءالى،الايماءالى،اللحئالىاللونالى

اـلتي*ساشبةالموادصنجملضهافقد،الجديمهبالعلوموالاخذ..ا!نعالشعري

لكليات0اوبعضوالثانويةاثنوسطةالدراسلآمراحلفيت!رسوهو،شعورياتمثلاللموففالشاعرتمثلهواًلنافياصدي!قيهذا

تنح!راًلجديدالنظامظلفيبدممتفانهاذلدهـنالرنحمعلىولكن.واحدةفصيم!3علىتطبقهولماخترفاًللثبالميزان

يوميحلاًن"خشىباتضنىلشيئاشيئاظلهاويئحسرولدارويد!ف!وحدهالنافدالسيدصادفتفلعلهاوالزحافاتالمللاما
ونفوذها.سطوتهاكلفيهممتقد

ولاالقصببدةفياثرالهااجدللمالبحيرةضحالةاما.التطبيق

منويعماالعر؟ببةباجادتهيفخرالايرانيالاديبكانانفبع!منالشمسهينيسداًلناسمنجمععليهابيمةاناءتقد

بذلكمدلااًلعربيبالنصوشعرهابمثلهاكلامهويطعمتبر؟فىهاسباب.ضخلةكلونانالممكن

ثادوناخرىبلغاتيرطنفراهاليوماصبحنا،وسهبةبراضتهعلىلمةار!عب!قراانا!اقد!بمقرجويقولانالشاعريريدماذااما

مئها.يسحرلمانوادالهالالعرليةيرلمله

...اًلشاعرفصد*مذلكبعديفهميمفاذامووشينيهكيربامعان

لل!ننناأالجديدالجببلتنكرفلماذا.سليمنقبمبميزانياخذشاعرذنبهذالليسي

الىيعودحيثفيهلنالاحيلةمامنها.والسا!السا!ا
ء..لا......لهذ.كانفان،قاضيفلمهوالناقديدفيالقلماناخيياتن!يولا

رايالرانفيالمجاولومةفيلمعلوهذبةوبيومتنأحبةخلتلجعلؤهااجبما!ييهبةلولقلرمعسمةكاناذاداما،الضلاصحابفالويليطنقهبقانونجأهلاالقاضي

هيبتهامنكيبراجزءاذلكنتببجةلةتناففقدتالحدإضةالغريبةللامم.المحاسبمووحدءفاللهبيعليم

سابقا.كانتكمايلاقلعلىالثقافةلغةتمدولموسطومااله!الشعائدباقيلمناقشةذلكبعديتسعالحديثارىولا

البظيةالقضاءلىعلىحثيثاتعملالتيهياخرىاسبابا-ةولكن!شاسولىالنقديميزانكتطبيقالىعودةوفي،مليهاحكمت

؟لك:اجمالويمكن.ومقاممكانةهـنايرانفيللغتناءهاالباية-.الثعراءبباقي

قوحيثمبتمرجمثرقد!دةمئهاسيهاعرع!ميعركفافوقب!ئذينا،لتييلافندل(بالمقمببنلطفياًحم!دالقاهرة

والصرفالنحودروسعلىاصمبمنصباً!تمامهمانثم.ممناهاإنجقهون!.!ي

هناكعنمادبموكرهمونا*هبكمئبةلهرنيستقراوبالطرلسعولعةببينالث!وفنيبنعن.-ايرألىفيبية41ه!و كيصروبوجولذبىلعاظهائهـلغتهماتشيىلهابلص!لعربيوفح!مببئسعاوهلىس!قأربر.الصرالىبطم

و!!هـهه!
.ايرانواستقلكلبغظمةومسا

اللغة(لتنقيةاالمستحيلوحاولواالجه!رالجهدبذلواوقدفيالعربيةاللنةسرييحول،ايراىفياليومالجطيحتمم

!إالثكالىوتضحكالاشفادتثيرمحاولاتهموكانتالفارسيةرفعهاالىراعمتحاملواخرعنهامدافعمنتصرفمن،مداًرسها

عالقرمهـعلىاخلواورلما..اخرونانرىلاررلهؤلاع.لاءدولمنهايجنوتلالغةشدمقالناشئةوتخليص(لصراسةمنه!من
..-..--.افلاسبةاية

منيخلقواوانويطيبوهاالخواطريجبرواان(مهمتهمكانتاو)؟

ايسخف(.بدهوةالنقص)ذلكمتداركواواننعراتوهمو.النيالضشلفيواث!والمجلاتالجرائدصفحاتبكخنىالنقاشتطوروقد

اليبجنورهاتعودالعربيةان)..وهيللضحكاثارةواكرالفكررجالاداء"جوانانا"مد"مصةفاستطلعت،الراريو

مناخذتالتيهيفالعربيةاًلتعبهداًلكلداعيولاالنادسيةفيبالعربيةالصالرة"*خاء"مجلةهالجته،الموضوعحولو*ب

1(المكسلاالفارسية.المشكلةمل!عناحاديثعتواذيحتمرةمناكرطهران
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ء.غقتفتق!تانتي(أللغاتشمس).بنالريهيذممرناالهرأءوهدا

الوقائعيرىانمنعنعريتهاعمتاخرتركي(+مغالعبقرية)

.-بفقرهاالمعروفةالتركيةانفاسحقيقتهاعلىواللغويةالتاريخية

اصهلالترجمبةاقابى..وفارسيةعربيةالفاظهااحعروبان

الفأضةالجدلمجةكطبعاتوالفارسيةالعربيةوتفرغتتشعبتومنهااللغات

ماالضاد"ابناء"قبلايرانابناءمنئرالةهالفقدحالايوعلى

ينهسونف!واالدعواتتلكإثارتهمكمابلالعمفيالعربيةاليهانتهت

مشاكها.لصراسةتنالون4و.ايرانفياًلقرآنللغة

فئيثزارلإسئأذللواويئع!ثرةخمسمنذكنبهاالتيالمق!تالييمةالبممواتتلكمنواذكر

..الرابعةستننهافي"وبرورشاموزش)مجالةفيتاراًجوادالسيدسنة

كلهاجما"مجلةفيسليميوالاستاذمصرسيمرتضوالاستاذعشرة

الثمما؟هملايحضرنيممنوسواهم"1،سنة52-6عدر"رنكارنك

اللغةكملانهايقولجوادفالسيدلغتناعنالجميعدافعوقد.*ن

ليدتالذيالتاثيرنفسفيهاوتأثيرهاعنهالهاغنىولاالفارسية

00تعبيرءحدعلى..الجديدةالحضارةفيوالمكتشفاتوالمقترعات

اًلحيةاللغاترأسعلىووضعهاالعربيةاطبراءبعدسلبميالاستاذوقال

قم!ررالىودعا"بختاتاالفارسيةيجيدانلايمكئاًلعربلآلايعرفمنان"

الفكربرائعويلمواوادابهمتاريخهميفهموالكيالضادبلغةالاهتمام

:القولالىذلكمنوخلص.الاقلعلىابلغةبهذءالملمونو*دب

هياليومالفارسيةلغتناانابينااوشثناسواءنلثنانيجبانه"

."فارسيباسلوبولكنالعربيةاللغةتلك

ف!+اةطةوزرتفعندمابجهود!ميبخلواوربملحظةالمخلصونهؤلاءيفنرولم
الهربربةللةةمتحمسينمنهمالكيرينلقيتسنواتخمسهنذايران

هنايفوتنيولا.بلالعمفيشأنهالرفعالمساعيو"بذلونعنهايلودون

لنمن"فياللغاتقيدريسالمختعى"وارشةالد،"وربجهودانوءان

حكمت.اصغرعليوالعلامةسرمدارحوماالشاعروبمواقف

ا!ا.لس!ىلىو،ا-حربدةفيساته4ملاوشرحتايرانفيخانقةازمةمندغتناتعانطما
الىواسرلطالموضوعلهذالعره-العراكالىيومذعودليوإعد

-2569-23فيالصادر94اًالمرقمعدد!افيالغراءالبغدادإ!ةالحرية

كا.لبشينخمسبنحواًليوماًلموضوع،اثارةقبلاي

تلكلتتوج"الاخاء"و"جواناناطرعات"مقالاتجاءتواخرا

ادبائهاوافذاذايرانعلماء!احلبهماصرحوان.المشمكودةاًلجهود

لىاثصفاواًلدكتوركياوالدكتولى"همائن"و"فروزنفر"العلامةامثال

تصريسضرورةعلىتأكيدمنالمعارفوزيرصديقعيسىوالدكور

كاالعربيةتعلملايجيدمن":الواحدبالحرفاًهدممقالحتىالعربية

."المتعلماًسمعليهنطلقانلايمكن

علسيبعثمماوثراتناللغتناانتصارلخيرهؤلاءبهماصرحان

الضادلغةمستقبلعلىالاطمئنانعلىي!بعثكماوالاعزاذالفخر

هذالد.

عنجلاقبرلباتصلوهذءتوليانوجامعتهاالعربيةالدولعلىيجبذلدمعولكن

بالطرلىالشأنهذافيالمنلولالجهدمنقسطاوتتحملعنايتهاالقضية

تدريسانحيثايرانمماي!بقمريهمئاذلكلان،ناجعةتراهاالتي

لأ-فانهاًلدينيةاهميتهجانبالىسواهافياوايرانفيسواءلغتنا

والئ!عروالتوز!كلالتجياركلأللطبا!ثهالمحتباف!اليوماليها4الحاجبامسمنضسياسميةغاياتتحقيقيخلمنلا

الغاياتهئهمثلولتحقيق...والصهيونيةالاستممارهععركنا

البلدانفيلترالهاوالمعوةلغ!لهانشرفيالكبرىالدولقتبارى

-.*خرى

الصرافزبربغداد
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احم!،؟ن!!+!87ر!ر8!3بأآم-أ116.ت،+-.-..:

.."أةاأ-+!:بز-.ةإ!م!ف!سدعربم!إأمدا!فضلآا!ع!ا!سهدي

دجم!بخ!".اس؟:/!5أ.001

ووهيه!اتعوكتطمتسة.الادهوعانياعر،لاومكالمرىحلةلهابتبمصعحلأةبمبرحتلكالطو11لنأصهصوا

الفني.العملبمسؤوليةوانشعوروالتقافةالاطيلاعمنميزة..

القوميبينتتراوحموضوعاتبخمسةقصسخمسلديناصفلىبمامط!اعيقلم

النيالنوعبتراثلهاعلاقةلامنهاقصةوكل.والضياعيوالعاطفي

الجهدالاتقدملا،تاريخبدون،فريدةهكذاولدتفقد.اليهفنتىلافلامجبدةقمحعىعلىنعثراندائماعلينااناعتقدل!ست

دحقهخلاألمنلهأالتهعهـدبمإبوجبولنيليع.لاصحأبهاالمباثنرالخاإبالقصصتلكظتليلم.والتقييمبالنقدلهانتعرضكيما،متمرسط

ميدانفي،القصةفيمحاولأتاذاًءانناوهي،الساذجةالقيمةمرحلةجاوزالذيالهـاتباناذ،اقلنقم!امنالنفعانكما،غالبا

اًإللى.تبيريبياتملثمانبعد،اممإيدورفييقأإمبمايهتنيعدلى"،والقفزالمحاولم

بر("ريسمنتشرقلاالشمسالممكناتانضاجيهمهمابقدر،ابدائمةوسماتهشخصيتهالانتاجهذا

تقممان،عيسىبنحنفيالسيدلكاتبها،القصةهذءتريدواختارهما،مشواهمافيانطلقالذجم!اوالمضمونللاسلوبالفنية

متهتموخاصق.باريستغهاًلجإباًئرهقالشبابوضإدعإعصقصملناان،المسماولةميدانفيينفعمااكمرالنقدلعلبل.الادبإبلعملد

ذاتهالوفتوفي،الدراسةحياةيتابعونالذينالطلاباولئكفيوهنا.والجديةالتكاملمنمستقبلعنتشفالمطولةكانت

مختلفةبئساليبويشاركون،بلادهمفياًلثوريةبالاحداًتينفملون،4النقدإالملاحظاتتساعدقد،الفنيةالشخصيةعنالبحثمرحلة

كلتتأق!هننهاتستقطألتي،القصةدينءانالأ.النثأالمعرمةفيالمليببالبعوانبالىتبلدإلد،الناقدموقففيايإلأبيمعبلصدرتان

هذعالم!عاركة.منعابرجانبعلىاقتصرت،وحدهالقوميمضمونهامن.هادمةفعل-ردودفييتعثرانقبل

بمتحمفاأأبلرائرنتطالبعن،المتكللمإلبعيألة،يعدثنافالقا.نبظأعثقعإبالمسقلوثقوحدءليسالمامتئدابع71عددانوالحق

بينهماكانالذي(كلود)الفرنسيينالطلاباحدونافس،دراًسيةمناًخطرهومافهناك.دفتيهبيناخواهالذيالقصصياًلانتاج

عأىوالاستعمادجميإلالشايص(كلود)حفلولاالصداؤ"امنناظتءديبافيتدهودمن،غناصموالقصق،عاموالادإعظتمافلقد،قلإد

بالرعبداريسفيمامةاًلجزاًقريونالطلابو!ماب.المجزاًئريزببلهال!مودوازمة.الفائنةالثلاثاوالسنتينخلالتطورهماخط

الناريسيةالعاصمةفلبالىميدانهاالثورةنقلتعندماوالقلقجزنيةمنعكسعةظاهرةالاهيان،الادبيالات!جيعانيهاارتيوالاقناع

القهولودظايهلللماومعدار.البروئلمستودمامتبتسثهوبأمتالادبكاكقلقد.عامةالعربيمالحياأجمودودإل،اصمبيظادرمعبل

راسلتموعلىالاامسمالإبعماءالاستعماريةالسلئناتتخنبيهعندمالاالافصافلبالاحداتاعمإدمتصلا،النخبةمنذ،الايخرأمرحلتدفيدائمأ

منأصبحالذبم!(كلود)بزميلهالقصةبطل؟لتقيتم..بيللابنالىحينمنتاجحالتيوانتوريةاًلانتفاضحركةمعمتغاعلا،القومية

الثتألأئرللتتميلدقلوديتحدىودئانم.المقهىفي،الثأنيألمقتباأرادالتتاعبتمدألدائمةاًلاوريمدزءوقانإد،وأطرقطربين،أبإر

الخمسأو.الإتعتعفلعلإعبالقإلضالعظيإلالانتصارنثقبيتإمأأانوئقدانهتإبدقمبأيئمةمس!ئتوليمعإببدتأرطيكما،الموحيأإتبأتبصب

بهاير؟وبالبنيةقوبم!اخرجزائريطالبمنبكلمةالتحديمماوينتهيشكولا.المؤئراًلصادفىبالحرفالتعببرمنمتسعااهايجدكى

حنينهتصوإرالىف!ةالكاتبينتقلإم.المتعصبالقرنسيالئابمنبقشرةالعربيةالحياةسطحغطيااللذينوالارتنال!الجمودان

شقيقةوهيالبلدةتلكمنبفتاةاعجابهخلالمنالجزائرفيلبلد.فهاًلنهنب!ارالاد؟!ارتباكفيالاثرافدحلهماكان،واللامبالاةالتشا؟م

اًحداثامامبالصمودشعورالىانجبراالقلقهقاويؤول.لزم!يلهانلبتمائم،سنواتغنرمنذ،الوعودكثيفقوياانطلقالذي

اًلىويسأقحقيقيمتهمةبدونالبقهأعلىيقإلضعندما،المستقإلثهوقان.امقإلشندمنثلقمفياقلامدوقبعإم،المإألقتوتر.استرإلى

القتإمألرينى.ألابذامل-بتعنأيبعريهأ(مرقإي)قبمبمد؟يقأيبمااوئل،أخرإهأدبيقمويإيأإعأنطلقإعاغتذلقعجراءمن

يغنيانللكلاتبتسمإدمانستالموماوأودأعامبإليعمأملشنتولاوهثتا.وانسأنياقوميأالمسإيوليةمندلقانها،المنبعبليقهاعبلعدا

الجزائريالشبابمنالفئةلهذهالذاتيةالحياةعلىبالموصلمحصتهالا-نننقاعية.الفترةهذهفيالابداعواقععنمشؤومةصورةاعطىما

رشاركبينما،باريسفيالمراسةخلالظاهرياسلمايعينسالذيوعنالصورةهذهظلالعنللبحتمتسعاالمجالهذالشيولكن

هذايمزىالنبمالتناقضومدى،الئضالمعركةفيالروحيبكيانه."الاداب"مناخرلعددمستقلمقالقلها،شؤمهااشباح

،يالتفديروالرداًلمقالبأسلوبااًلكاتبويعمد.الحياةمنالنموذجيستوقفناكونالاويننغبم.الماضيالعددقصصالىالانولنعد

العربيةوالفتاةالاسرةحياةعلىطرأتاني،الجديدةالتغراتالىاساليبهابتعثرولكن.ناشئينشبهاوناشئينالقصعىمنهاصحاب

لوحاتالىالتغراتهذءيحولاناستطاعانهاولو.الجزائرفييسودالنهيالمعامالادتباكطاهرةيؤكد،هضامينهاوتنافر،الفنية

فيفاعلاعنصرالكانت،القصصيالنثرطبيعةتقتضيهاكمافنيةيغمرمنهاشاملاوفيضا،القطمعيهذءفان0الحافرالادبجو

واقعية،جدملامحباعطاءمنشغلاكانالكاتبولكن.ألقصةبنيةالوعيتطورمنبموقعهانحسنكادلا،والمجموعاتوالصحفالمجلات

.التقريريالنقلامستوىالىلديههذاالاعطاءاسلوبايصلحتىليسلديهابقلامخاصةلظروفونتيجة،صمفةتالعكفى.ألالهبي

دائمااليهاانينتبهينبنياساسيةبحقيقةتذكرناالقصةهذهابئوبياضالحبرذرفلهايشاءماوتكنب،تكنبانفيالرغبةالا

كانمهماالمضووناناوهي،قوميةاوواقعيةقضايايلتزمكاتبكلالادبحالةثانيةتركدايضاالظاهرةهذءولعل.تحتهاًلورلى

مستوىمنحولناءاذاالألهاهميةفلا،والواقع،بالمبدامرتبطايهتميكادولا،الصغرمنلوح!دءيبدأ،الجديدفال!"لب.الراهن
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بئيتهساتتاثرا!دون،اغراطا!ابميك!مننراجوائهابوقائعهانمصنئي،ولا.معاانسائيةفنيةقيمةمستوىافىالموصوعيةالحقيقة

.بشء.الفنيالخلقتجربةعنالانقطاعمثلالملتزمةالادبيةالاعمالىيضعف

داحد.آنفيشخصياتعتتقممانمضطرةالقصةانثممنوالكتابة،فنانالىمقررمنالطتبتحولالتيالتجربةهذه

نافدلئمنيتبالرقدكما،القحببرةالقصةطبيعةيخالفلاوهلىا،كبرىتأثيريةبقوةداخلمناخهـيلنحمواقعخلقالىالواقعتكرار

فايةفصيىةفصةحمودفيعدةشخصياتتقديمولكن،تقليدكيوهذه.اًلنموذجقيمةيملكولكن،مااقعاوايمدلمكونهمن.ناتيه

متمكن.كلايبيحسئهافلما،صعبةفنية.ساؤفناحقيقةالادبيالعملمنتجعلاتنهيللنموذجالمقيمة

لناينسعانيودوكأنهيشرللقصةالداكهالسيالىانورغمنزرعهذيالمح

فهنآالتىسيوبىكتبريقممحزن"كلصمفاد(منهم،يساإلمطلقجيملممئافيزيقعةلحزنبشرالنالتقدمشخصياتهانحتتوقد.الحز!عنقصةاًنها

ويعيل.،كادحولكنه،فحسبهذاليس،رئتهفيالسل.ينحرمن،اًحداثهااًوصافواصسلت،صورهاورصفت.محزونين

موضوعاهيل!ست،تاةيحبذلكعنفضلاوهو،واخواتامانحيايهما،(مسضته)دالحزن(ادوات)كلفيهاواشنعملت

يرجعالنيالاخرالشابوهنالر.(عويناتتضعلانهااللحب،ببالى"ظلا3،يغرمالذي،طوريالالىالجزنذلكالكاتبمع

وليس،طفولتهمنذالكسورالمفلطحوانفهوجهـ،قبحالىاحزنهالقلق،،الضياعاًلعصر:لكيئتمطابقابالحزنذاكيكونغرامهملمكي

متهمصعيدياباءلان،اضخماسناباالكيرلحزنهفان،فقطهذا..بةالحزن،ادت،الضجر

فيفاث!لفهو،ذلكوفوق.السجننزيلوهوحقرةجريمةءددبهايقومجامعيةنزهةهومضحركااطارالذاتهاتتخذاًلقصة

استاذهعنهلرقها،صبرهاطالاًنبعد،حيييةلان،الحبكانإتحركالاطاروهذا.استاذبصحبهوالطالباتالمطلابمن

هوالجماعةاهذهفيالوحيدالسعيدوالشاب.(الدتمور)الخطوطتبرزالاشخاصبينحية.لؤابلاتعدةبخلق.بسمحانيمكن

جمالحيثمن"الاول"يئتيانههوسعادتهوسنب.(اسماعيل)ان&لا،والحركةاتفاكلحال!بماوهمالابطاللنماذجالاساسية

الاخر.اًلجنسلمدىالنجاحفيالاولفهووبالطبع،الوجهواقياًطارايالىي!تاجلاالذي،اًلذاتيالاسلوباسن!دمالكاتب

هذءا!رارالكاتببهايفثعالتي،المخمةاررد!رتمذه"نالقعةطيلةوظلت،الحيلاسلوبهاالنزهةهذهتفدهفلم.مشخص

لاالتي،المصريةالافلاممنمعينةبنوعيةتذكرنا،الدائمةالاحشانان.فشالعنفسهااًلقصةاًنا!ول.إمكنحتى.ناقلابا!تااطارا

منكيرةباحطثمعللاحزظ،حزينوهوالا،انساظتقدمانيمكنهاصلمصصصصصصصصصصص!رصصصصصصصصصصصصصص-"

ارلو!صفلمعنىلمششلمجهولللمصاحينى،المع!ائبلعغىلفدرمقالهطع،ئدلعمركرنيفيئمحمفلكاتث!مرصصصصصصصص-
دائمايلاحقهالنبم!اًلنحساسنابلنايعمدوهو،الريحاني..

حرحبه،اتنعمعمريرسئعفةد!مثكوىدحردسعدععةدعبردميهودهواحدلوعلمعىعناممصولرومىائرقي.ممرص!ص!رصا-

لجوالعاليةسطحهرويةلعادبرراذرفالممصه.ماسنهكل

تتكلماسباحفيهاوالاشخاص.الجيلافرادعلىيخيمالنيالكابة1

ثيراًتحوالحزبعمدنعسبياغئيفض!لنطتعتبرعهدفهيلقص!ةدلدلقصعىمعالماضي"الأ*8لأا"،،5"ء1اع!!؟إ!ثيكو

...دبزت\،بت-!!بنب

مخططئنأببلئفيهدفلحق!قبايحإروللوجهدهذءتبوكال!دويمكنكبإلععئعيالاشموسشلايضالبوطيماا!مهلوب!أ\\لأ1حغ!1 باكثرتهتمزالتمالدشاالشالة1الاقلاماكثرانلولا،اًلمطلوب

نخصعلحملةلعلطةلحمعلهلاتناب!مملطةالوصفيشرقفالزلل!يةوالرلثساعرولالععارات!ير!لىاكأسوى

...اصىوىالفركه

المواقف،وقانعالىننتنهسااكثر،الكئيبةالشاعريةواجوائها...-

تراثالىمسؤوليتهترجعذلكولعل.والانسانيالحسيومضمونهاالا-الثاجمرفىاصلبالمكل

الواقعيوالقي.وجدانناعليهتربىالذيوالاجبما!يالادبياللاشعور7برلىنا-اهـاومكئىص7-ءص)

واعمالالتحللهلىوالقمرةلوعيامنمزيدالادنافديسودهدا!وكللا-مرصل!ا-خ-

نتغلباننستطيعخي،اًلانفعاليةوفقاعاتهاالحياةصورلفهمالنمنصءآ!ك!-/7لأا*-

...الفامضوالعاطفياللاواقعيازاءالارقافهذاسيطرةعلى)ءلر!ر-ا!ارص

...ء-سمسو..تمسدا.،

حذهه.متنادةقصةفيوطريقنهمستقبلهاخراوللكاتب

ا62869ً-اور

ضيعمه!1691-سعوبئالكن!ر

)رلالة(علىنقعءتىف!ةالمافيالمددفيالقصةمستوىيهبط691اً-7-ا2سمسو!

بنمطويةتظلانبهااجدروكان،المراهنونالمحنونشبادلهمماا69ً!ا-7-ااسكنلرون

الش!استعذيبلهايلذالتي،الرميبةالكبرياءذاتالحبي!ةوبينكاتبها26691-/-ا

المحطمة!قلوبهمهشيمعلىوالاستعلاء

علىيساعدمماشيئاالرسالةهذءفيارىاناتطع4.:2أا؟الو!صرانضهلهأما!6الأ..شعاال!بم

تلكبعضالاالل!م،القصةمننوعايبناءفيمحاولةاستشفاف.

قاموسفيطمةكليشهاتمن،المشتقة،العابرةالنفسيةالتحليلاتورح--ااا-ص-رء1سفورصئطلمحوربمب

لدينا.المتداولالشرفياًلمراهقالبكأو3.ب-801ع:1صوب-!و!تصتول

يئهساتخهامنيود،صديقتهالىرساله-يوباوليبانرورت-لاهـ1و-طرجرو:خ99ع؟91؟لم!!؟"6:19-ث!و
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هرههاليم!كيرلدىاليرألمغعطربالتداعيو!عرفالشرود!نيمميفأحدمما،متكافئةعننمالعلاقةففهانلظويتنن.مبهافلاقته

لدينا.الكنابالني،البدائاالسلبيالتلنذدهذابةلهالاولبحبيتلللىوالاخر

منهاتفيداتيمكن،سلوىللانسةجدارةنواهتكمنهناومن.مركزاانفسهنيجمنعنعا،بلادنافيالفتياتمنكعرفيهتنساق

وملاضهالواقعمعايشةعلىبالمرانتغذيتهااحسئتان،الفائمهاعظم،"دائماالمقلوبالنرجس"اًكهمياليتمة،ـهذاالميتمةالقلوبلأستقطاب

الممنىذيبالحمثاللافنناهيغنا.عن،.وامشف*نسانيةفواصلهحضورجعلخلالمن"الرسالةمذءفيالحبينةتمادسهالتلنذهذا

اًلخصب.فيدائماماثلا،الجديدصديقهاوبنبينهاتوفيقهواخرحنيب

صقديمطاع...)اخلاقية(فيصماالكاتب-وييي.بينهماالقالمةللعلافةوجهكل
دمسىوانه..وهو(تضحية)مو(غطاء)هواًلحبابئويعلن.الحب

مذ.هجرابئيقررهو-!ان.النبحولاالنحررلابالانسحافىليس

!للم!ضما1واـنما،ذكراهتدفنانتأبيالنيالقديمحبيبهامنغيرةلا(القاسية)

في.الفراخيواجههاعنسامصرهامنوشفقة،عليهائورةيهجرها

..11110005يخوضانرريدلاانهنفسهعنا-لكاتبويدافع.واليبوسةالشيخوخة

ميسرورحاربملم.لنموذجخيةيكونانيريدولا(ي!وه)معبراهيبم3تجربةمعبا

هيكلها،فيعبدايرنلانمستعدالسيبالتاليوانه،نارسيوس

منهااثنتانقصائدثمانيالادابمجلةمنالماضيحونانعمدفي،-وهكذاالشمسنحواخرىرحلةلهفهو

لتريمهافيمالفيالمهرجانكلالكصيعنهقيلاًلنيالصغرللاخطلقلق

*لجاهاتمنمقنلفةومستوياتاتجاهاتيمثلوناخريتلشعراءوست

العربيالشعرحياةفيمألوفةاليوماصبحتالتيالفنيةوالمستوياتصسغ!ةحادثةوتحته،(فلق)العنوانهذاالىاخيراونصل

فهوةالىالنيانيخطهيمتداصيلالالجاهاتهذهوبعض.المعاصرالاجيالممنير-تنتظرهالتيالموظفلشغصيةصغ!شابتسشينعن

الثعرمشوىالى!ليهاالا!لالةتر!4وا!عةافالىع!ورهايطلذات،اسلوبهافيطبيعيةوالقصة-والموظفنالوظيفةبلدفيكلها

حالالهفيالانسانيالبمدعلىوررتكربالشموليتميزالنهيالعالميالمقصصالافعنصيرةواح!مهوهي.حقيقيولكنه،متواضعافق

ومنهاخاصطابعذوجيدهومامنها،متباينةثرجاتعلىالتطوريةحفلالنمط،اننقليدبميوالوصفالمسطحةالرؤيةمنتراـثطواـهاالتي

تقليدية.تكونانسطحيتهتكادسطحيهوماوالقصة.والمنفلو!تيمورمنذمصرفيالكنابمنعشراتجهودبه

العالميالشعرضوءعلىاًلعربيالشعرحركةيتابعونالذينواًولئككلىعلىتنطيقالتي،اًلعاعةالاوصافمنالؤعبذلك،بعد،حافلة

عنالكشفدابهمويجعلون-الترجمةفيلاالاصلفي-المعاصر،عملهفيسينجحكانانيتساملانه.الاولىيومهفيوهوموظف

تجربةهنالكبانيؤمنونالحركةهذءبهاتمالتيالمتعددةالنواحي،رنيسه،باخرامسيفوز،زملانهعلىشخصيتهسيفرفيكأ.نان

منخصائصها.نستمدتجربة،أليومالعربيالثعربهايمرجديدة.صدريتهمنالمتدليةوساعتهالضخمبرشهالتقليمعبه!الموظفهذا

للز!نقجزئةلاكونيةزوايامنوتنبتقذاتهالانسانيالفرانتفاضاتتحتمهكما،هذااًلموظفمشروعاحاشستضخيمالىالكاتيةوتل!

فيالانسانانسانيةذوبهـووامدتاريخيتيادفيهااًنما،فيهاخطوط؟ضشماًدتناكهتبرزاتتودانها.الاسلوبمذاطبيعةعليها

الخلاقى.اًلصاعدتطورءكلماا)هـكذاتصفانها،براًهشضىكلازاء،الانوبيسفي،ممكنة

مستوىعلىبشعراليوماًستفناعنافيالفضقيعوداًلتجربةولهذءواًذا،العملفيلهزميلايكونقدانهاليهخيلشخصعلىنظرءوقى

اًلسيابشاكروبدرحاويخليلقصاندفيمعالمهتتجلىاصيلعالمييست!..ئميلضفىبماًلانوبيسامامالشارعالىنطرةليلقياًستدالى

التحرراستطاعواالذيناًلمربالشعراءعنوغيرهمالصبورعبدوعلاح،سحابتانتظللهمافعيناء،المنمثرةنفسهثتأتلمعنعاجزاكان

وجعلواالخاماللاوعيةاًلسلوكيةاشكالهافي"الانا"عيوديةمنالفتاةيقابلايضاو.هكذا.."الخالمبةكتلاالاالناسيرىيمدملم

اًلمطلقة،لاذمنيتهفيالانسانيالوجود،الرحبةالوجودمجاهلفيلراًهموالقصةهناوالى.ذملاهءيقابلوهكذا،المكتببابلهتفتحاًلغ

اغماقهمسفيتتفا!علجديدةمادةالمعرفة.لكميفمنايضاجعلواكماالعربيمة(لاغنيةتكرركما،تحليلاونمواًجميدونواحدااًحساساترر

الصحيح.القنيالنزوعلهاصيلانسانياحساساكيبدون،والعذاباميامواالثوفىمعنى

جديدا،جديداميتافيزيائيااتجاهايتجهاليومالعالميوالشعركي1ودون.المتناميةالموضوعيةوالابعادالذاتيةاللونياتمنشفقه

الأنجاهليسانه.لهاًلمميزةالخصائص-كلوفيمفهومهكلفيلمحةالىاًلمضخمبالارتبادالاحساساجترارمنالمكاتبةتنقلنا،تمهيد

الشعراءالميتافيزيائينعنبحثهفياليوت.ستحددءاًلذيالميتافيزيائيالموظفينعلىيخيمالذبمموالمداجاةالكسلوضعبها،تصورعابرةنقدية

الميتافيزياءان.الجدةتحملهاالتيالواسعةالمعانيبكلجديداًتجاهانهونقلت،الازمةمحيطداخلبطلهاوضعتالكاتبهانلووحنذا.عادة

متاهاتالىاليقينيالعلممنهروباولشمتسفسطةلي!ستالعديثةالمواقفمنسلسلةالىالمجانيالانشائيالسردهذامنتصورها

انها.القريبالماضيخنىالميتافيزياءكانتكمااًلغرديةالقوقعيةمنفلقد..واصحابهالمكتبوسلوكيةالجديدموظفهابين*،الحركية

الهـامنةالطاقاتوبكلظاهراتهبكلالوجودلفهمجريئةمحاولةاليومحولالسايبالاندياحهذافي،الاولينثلثيهافيالقصةاستغرقت

.الطاهراتهذءوراءالارتباكهذالتحققالواقميادستوىبلغناوعندما.الارتبالرمشا!ر

ويهـاءالمعامرشرنافيالالجاههذايمثلمنخرحاوكيوخليل-ابداهعادلهتاتلم،عابرةنقديةلمحاتببعضالقاصةلناالقت

نتيجةيفبلانهالعالميالشعرموجاتعلىيطنىان،هذاتمثيلهفي.الادتنارلوصفالظاهرىالزخملذلك

اليقينيةللمعرفةانذلكالىيضاف،الانسانيةللتجربةحقيقيةلمعائاةليس(عبدءاسماعيللبعلوى)للانسة(قلق)قصةممانتواذا

منويستمدلأوعيةفياليهيركننفسهوفيفكرهفيرحبامكاناتكشف،ذلكمع،القاصةفان،المجانيالارتنالرهذايلاالقلقمنفيها

.الوجودالىالحيةنظرتهوالوانهضوطهتوفرءالعبمن،خاصاستعدادعن،مذهالاوليةمحاولتهافي

ومنالانسانمنعوقفهصميممنينعحاوكيخليلوشعرهرا،المرتجةذاتيتهمبهيجاناتالمغموريئالشبابالكنابمنكعرلدى

القرونعبرمستمرةطزمةالانسان!زمالتيالكونيةالمعضلاتقطاعدراسةعلى،الخارجيةالمتابعةعلىقدرتهافييتجلىالاستعداد

الاملأعالواسعمنهاقو"مةمرنكزاتخليلعندالموقفولهذا.والاجياليكشفالاستعدادهذاانكما0نفسهاعنمستقلجوورصد،موضوع

يحيلالنيالسليمالمنطقومئها،عراحلهشتىفياًلفكرياتراثعلىتبعده،لهحدودورسم،الفنيللمملمسبقتصميمفيف!رةعن
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فل!مفةوانمهعخريةالعبثختيتحيلىانتيانشمونيةألنالرةخيثعقلهدعأنيزفييقيمهابالحياةتنبفىتماثذمعهويصععانراثهذاً

.جذورذاتلتندمجالجزئياتلديهيقولبدفيقفنياحساسومنها،الكامن

القصيدةنهايةفيذروتهاالىالقصيمةهذهفيالحصيلةوض.شموليمكليهيكلفي

:يقولحيثسيطرةشعور.ساحاتعلىيسيطرالماساوكطالانفعالانصحيح

الرحيمهالامعلىكانترحمةحتىلقصائدءمتابعثنادونيحوللاانيجبذلكان*،واسعة

الوليمهبعدوانطنتبعميتتعكسمتحررةحصيلةالىالمأساويالانفعالهذاينتهيحيثالنهاية

التيالزواياجميعتلتقيالقصيدةمنالاخيرالمنحىهذافي،هناالا،والمشرلىالقاتمالوانهاجملةفيي!نقد،ثابتةفلسفةزر

ذلكبعدليعودفرد-ةانسانيةحالهعلىمنهاليطلخليلاتخنماالذبم!الخاصموففههوالوجودمناصيلموقفطابعتحملابداانها

الموقفخصائصكللهالحامةحالةالفرديةالحالةهذهمنفيجعل.مشعةمثمرةغنيةلتجاربتبنا.

.ووجودهالانسانمنالفني-الفلسفيالتيالشريةللحركاتنصذجاالاليست"قديمةلثوى"و

لونمجموعهافيهي"قديمةدعوى"قصيدةفانذلككلودغم"والريحالنابمم"و"الرمادنهر"قصائدفيانخليلاتاجبهايتميز

طغىالذيالريبورتاجييلاسلوبلانحاويخيلقصائدمستوىهيالقصيدةهذهفيالرموزان.الاخرىالمتفرقةقصائدهفيوان

والجوالفذيةالروعةخل!لمنالقعميدةفق!دلةافقنتعابملىلممافرل!لتطئبمببالممماحربالو!ط.فنطقالتيالعميقةالمعانيذات،الكونية،القزحيةالرمورذات

......المطلقةالحياةلابعادالفوري

العجلةاثرالخوديلرفيق"جريمة"قصيدوفيويندو

اتدا!يطريقةالىعمداالتجاالشاعروكأنجياواضحاوالسرعة:مقطعابراءيبطنالساوكيالانفعالكانواذا

ودونفنيةاطرفيتثفاندونعفوياتقاطراالخواطرتتقاطرحيثالحيحلوة

وجمالهروتمهالشعريعطيوالالوانالصورحركيمظهرفيتتكاملانالبطنالىثدييهامطمنترى

ليتناغمالانساناعماقفييتغلغلتجعلهديناميةطاقةايضايعطيهكماأبومهمنقارانفهاوالوى

.ركودحالةفيكانتقديمةمعطياتمعهناكالصدىويحتجيلمويلايمف

جريمه")):يدوبم!

مفاهيموفقكتبتقصيرةلقصةتلخيصاترنانالقصيدةوتطد

القصاصينبمضاليوملوامتهافييعيشالتيالقصصببةالفورةسجمقديمهلثوىاًنها

الناتئين.للمهملاتسلةكلعفنت

ماددوقيهاقاعمالها

اًلمضطربالرومانسيهيكيالحليلعلي"الاحلامبحيرة"ولقصيمةالمواتالحقيبتلع

دونرددهاالتي"مثل"كلمةثقلتحتهلاميااًهتزازايهتزالذي

حشرتوىتهاالقارىيحسهااًلتيالصورضغطوتحتمبررايقولهعنه.نيهـأالحصيلةعلىللانقضاضالاولىاًلحركةانالا

تبدويجعلهاالقصببدةبناءكلفييبرزاًلذبمووالانفصام.قسرياحشر،المضمونالعادي،الوشاحالبسيطالقولهذا"قريمهدعوىانها)

..العربيةفيموضوعاصللامترجمةقصيدةوىئهاينسابجديدةانطلاقنقطة.لكمنالبيتهذا"في.الدلالةالقوي

عاهـكأبصورة"العصرقلق)ءوعالىقبرءمنبعثلامارتينانولوالميتافيزيائيعالمهالىلينتقلالتتابعيالسرديالشعورمنخليلمنها

بغيدادبهامرتاشيوالظروؤ!.صح!ءح!-ح!8ور-------ء-ح!ءىحرحرررحرت--33**.3،"-

قصيدتهكابةلاعادخاصةبصورة:::لم

اااإ-آاإ"إااإا-اأااللا)أ-) ظ!!يقهصحمهلطرافمحامإدبذقي!رلمب!وء)*ا:ةت::::::ةة::تر::"اإا""ا"""ااأأاأأ"اأااااأا11أاااا11اااااا!!ا!ا

عشر"(الاالسابيئبجيرميامامصقمسمةبواا:ترةة:ة::::::؟ةنرتاىطصسواع"ا

المحدودجمالهالهافرديةلمشاعرنم،رنر::ة:

ءالثمرحعنالشاعروا!ستغنىت:.:ة:ةت:ة:ت!ةارلمجىبرروبل!ى!!يزالماتلم
المصعد!كثعصولو.الحاصوامثها

.ءبة.:ة:::ة::ة:::::.!؟01
برنقصدبشقصاهتدر)اأسعوعذلالحاحمد.:ة:::::ة:::ة::ة!ضضالم

فانمكاسديقلحالحمهلهابولسيهعرقول!لةصصع!ة.ة::::::::::.:::ةص!س

ضيا!اولكنتضىءانتحاولواًحدةة::.ة:::ة:ة::يز!س!يماي

القالسية.العتمةمتاهاتفيءضيع:ة::::نر؟

قصيدةفيظاهرالدراميوالنزوع:ني:.ت::::.::؟:

صبالحماسيرابعضا(يغنياباانناكقرعرت::::تر:::ة::ةة::::؟::ة::نربر!صص!ر!بمارل!!للىسرضت.كا

يغنيها.انهغرمجتممه-فيانهاإحي::تةتجتةت:::ةيئة:ة::.ت003:.....ظاظضط1ه0لض

.دخانذااسودنغما:::؟.؟:ةة:::ب...:.:.:..:....:.:::.:...:......:

ميساًورخانلعشق
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يى21شضلؤطررا-!أ!ت-فىالفمهقثسما!ا0

تدعيمالىاًلفكزيةحصيلتهمبكلوالائعرافالشعبيالنضالؤضايا

واارادياانسياؤاتارهفيوالانسباقؤوائمهوتبستالواؤعالامر-ار-*ص-إزرر-خص.6ر"لمر
...-."صبر05ءص-*-ا.ص

المعاركتلكهوتهحقيقفيالشعبيالنضاليكنولم،اراًديغير..

الغنياوالظاهرالصراعذلككانولا،الحكمعلىالاحزاببينالباقةالجنوببالاقليم

"..القصروبينالاحزاببعضبين..0المثقفين2زبعة

المسلوبةالمكالسبعلىالنزاعمظاهرمنكانكلهذلك"ويستطردمحمدالدينمحييالآدابلمراسل

فقدالحقيقيالشعبيالنضالواما.كبتهاومنالجماهرحرمانمن.

عننفسهللتعبرفرصتهيرجدانيحاولاخرىمتاهاتفييتخبطكان،(المثقفبناًزمة)تسمميهعماالشهرهذاطيلةالصحافةتتحمث

00،1مطالبهومنمنركاموبعضها،حقيقيبعضهااسبابايىرمةلهذهمتنشيوهبم

فيالطبماضدورهـ3كانواين؟المثقفونكاناين،كلههدافي"انهنالثاعتبارعلىءنصابهفيالامرتضعانجاهدةوتحاول،التسطح

بيدينكاشا،فرديةظواهرءدايما،انهمادا!؟ال!هبرقيادةورضاهم،القيادبمماثورهمعنالمثقفينفئةانسلاخ:هياولىحقيقة

المعركة"من.يعيشونهاالتيالسكونيةبهذء

ازمةعلى،هيكلحسنينمحمداًلقاهالذيالضوءخلاصةهوهذاالحادثالانفصاممذاجوهر،عميقأتمسالضيقةفيوالقضية

الى()الاهرامدعامما،والمثقفينالتوريالذهنبينالحاثالفراًغ.الشبابالمثقفينطليعةوبين،الثوريةالقيادهبين

لويسورفي3الدردعفى،فيها.مااظهركان،للمناقشةصحيفةافرادبعضوالزمت،صفحا-يهابعض"*هرام"جريدةافردتوقد

اولا،طبقةانهمءلىللمثقفينهيكلحسشينمحمدتحديدهلىعوض؟مرفيقيلمانجروكان،القضيةلهذ.بالتعرضالدارسئكبار

نزاعدائمايوجدانهوهي،ملاحظةكرا9اناود"لويسالدكتورقالفقطليسواالمثقفينان"عوضلويسألدكتودذكرهماالمثففينتحدي!

الاوروبيةماتالمجتمبرلوحظطبيعينشاظالنزاعوهذا،المثقفينعنمنكلايضا.!مانما،فحسبالكنابأوالجامعةاساتتةفئة

إمنعوهـذاءا،حيوبةيبطنالذيفيالمبننمعويحمث،مختلفةفيعصورنويمنالعاديبنالمواطنينمناوالطلاباوالقراءمنسواءيستجيب

الحيويةمنالخابىالمجتمعاما،طبقةالىيتحولواانالمثقفينعنالتكاملسبيلفياومتكاملرايلهمنوكلالجادةالاهتمامات

انالمواقيحينفي،التضامنمعناهاوالطيقة.فعلاالموؤفيجمدفانهفياومتكاملا.إضارأيولهفيها،!يشانتيفيالبلدالقائمةالاوضاع

ملاضاتيولكن،ذلكفيمخطااكونوقد،تفككحالةفيالمثقفينانيراهماتطويراوالاوضناعهد.كصح!حطريقفيملالتطسبيل

القطاعاتوفيالمثقفيناوساط...القطاعاتوفيالثقفيناوساظفي.."الانسانياًلفكرالعالميبخبراتوتراثمشعيناالاوضاعممذهناؤصا

عنامروجودفياوننن!مككالىتدفعني،بلادنافيالحياةمنالمختلفةالنصنيشكلونفعلاالمثقفينانيتبينالقاطعالتحدروب!هذا

"..طبقيانعزالحدوثخشيةالمحتملمنانلدرجة،التضامنمجردابداليسدورهمانويتبين،المجتمعاتمنعجتمعايفيالقيادكط

هو:الان.بطرحان.بجبالذيالاساسيالجذريوالس!الوانما،غهرهااوالسلطةبهتقومفياديدورلايال!ثئكلية*ستجابة

ايامالشعبيالمدوبيناًلمثقفينبينالعزالهناككانهلوتطوريا،فكريايعتبرماكلفيالمبادرةبزماما!مسالرعلى*صرارهو

علىطارئةالمزلةهذهاناًم؟قائماا!نعزالهذازالوما،الاحزابالتيكلالعقباتتخطى..وايضا،بالطبع*ختصاسمجالاتداخل

.!الحقيقيةاسبابهاهيفما،كذلككانتواذا؟أنحاضرالوضسع...القياديةالمسئوليةهف!كجمداوتوقفانشأنهامن

الوطني،الموؤووءلان،اًلاحزابايامموجودةالعزلةهذهكنلمهيكلحسنينمحمدبقلمهاممقالنشر،ايضا(،*مرام"وفي

منوالسلطة،جهةمنوالمثقفينالشعببينمقاومةموؤفكانفيواسبابهااًلازمةلعناصرالتحطيطهذاأفيهالمثقفينانحة)بمنوان

اًلاصنكاراتمعبالتضامنالمالكةالاسرةظلتلقد.ثانيةجهة-.--:الكا!ب!ظر

ومميعة،الشعبيةافوىاعلىضاظة(*ولشنيمعا)الداخليةفيكلناتهاًلىالجيشبعودةالمطالبةحول*ولىييرمةقعت"

الوضعسوءءلىالنهائنبالانقضاضفرصةلكلومرجلة،لانفجاراتهاهذءالمطالبةعلىمنيبنيوكانه!ناكيوليو.23ثورةلتنفيذاعقابتصديه

اسقاطمتلمن،التافهةالمعاركتخاقلذلكوكانت،اًلداخليانعليه،بالثورةقاموقدواله،حكمسلطةليسالجيشاًناساس

تسميتهءلىاصطلحتمالخلق2بةثستورغيربطرلىالوزاراًت"..باصبولهوالعارفين"لاربابه"الحكمويتركيتئحى

هـنضئيلومقدارالسماحومثل،(الحاكمةالادارةبتغيير)،النيابيةالحياةبعودةالمطالبةحولالث!لية*زمةقامت"

جرائدفيتكنباًلمتحررة*ؤ!مبعضفتركت،اًلصحافيةالحريةهوبهالمطالبينرايفيذلكانباعتبار،السياسيةالاحزاتوبعودة

والمصريالاشتراكيةكجريدةالموجودةللسلطةالمعارضالشكلتأخذ"..قتغير!التيوصورثهاالديموقراطيةاشاس

ممرفيالشعبيرضوام،المعريوالجمهوروالجماهيروا!ساسبينبالمفاضلةالوقتذلكفياسموءماحؤلالثالثة*زمةقاعت"

الانفجادات!كثرةبدليل،لاغرائهالواضحةالوسيلةهذهعنحولالواؤعفيالازمةهذءوتركرت(الخبرةاهل)و(الثقةاهل)

التحررمنالخض!هذاوفي،اًلعامالشعوروتوتر،الشعبيةوفيوالصرسساتواًلهيئاتالثركاتمنعددفيالعسكريبنبمضكعيين

بشكلدعواممن،المثقفينالكنابمناصيلتيارظهر،الجزئي".اعمالهافي،المتخصصينكيرتحتفللابحتةفنيةانهايبمووصف

قضيةانبل،الوضععلى1لانتقاضوالى،الثورةالىواضحثورةقبلحتىمنعزلينكأنواالمثقفينانذلكبعدام!لبويذكر

الجهازفسادوضحتالتيالقضايااخطرمنوههـ؟،الفاسدةالاسلحةعناننميزةمصالحهالهاطبقةاصبحواقدكانوالانهم،الجيش

روزاليولف()مجلةفيالقدوسعبدادانعرضهاالقديمالحكوميضمانا،الحاكمةالطثقلآمعالوثيقةارتبا،تهاولها،البماهرمصثح

...وشجاعوطئيبشكلساهمولقد":إقولثم،لجماهرافصالحمنالمتميزةالمصثحلهد.

طليعةوبينالمدهذابينالرابطةوكانت،عظيمشعبيمدهناككانقاعدةيكونونكانواالذين*رضمد4وكبارالمصوالحكم؟ستعمار

كانتلقد،صحيح..تتجاهلانمنواقوىاوثقالكتابالجماهربينماالفجوةزيادةعلى،للثورةالسابقالمهدفي*حزاب

الححمين،باقدارؤدرهمربطواالليالكتابهمنكيبرةفئةهنالثعنالتخبمعلىالمستمرباغرائهموذلك،اكمقفبنظلبيةبينرما
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1!ضبيالؤطىفى!طص-االتضاكل

القديمالديموقراطيالفهمالىالالتفاتاقلالجددالقادةيلتفتانطبقةمنكانوالانهم،والوصراءللملدخدمامسممرةبصغةو!لوا

للغاية،مؤقتموقفمنهاالتجاهلهذااًناساسعلى،للحريةهـ؟لاءزاًلوهـا،واكاسباًلمصالحبنفسالحاكمينمعترتنطمعينة

ملحقوحاسمةمواجهةالتيتحتاجالظرجيةاًلضغوطبزواليزولسو!الجمهورإةفياًلجديدالوضعمعطبائعهممحوينيحاولونالكناب

القديمالوعيعلىالثورةفرضتهالليالتجاهلهذاخلقوقد..ولكنها،موجودةالخا؟شةالفئةهذءكانتلقد..نعم،طائلبدون

وهذا)بالخولىتسميتهيمكنالضعفمنلونا،بالديرموؤراطيةاًنام11خى،تحتهامنتميدوارضها،تماماعاريةممانت

محاولهمقالهعلىيطلقانالىهيكلحسنينمحمددعامابالذات..ملكاالملككان

للغايةطبيمى!لكرررالخولى،هذانشاوؤد،)1(،(الثلوجلاذابةا،الشعبطبقاتبقيةوبين،المفكرينبينالارتباطهذائشميماذا

..الثورةبدايةفيمعارضةكلمةلكلال!طبقالحدازاء.؟الاشتراكحدودابعدالىومشاركة،وطنيااتحاداًنسمهلماذا

الوطنيالوضعقهرفرصةاستمرتما،العدهذااستمروقدوالذينسجنواالذينالكتابمنالكبرةالسلسلةهذءنسبموماذا

ضخمةمصالحلهاكانتوالتي،المستعمرةالدولانمانفيفائمة*خلاصماهيةعرفوا،وقاثةابطلانسمهملماذ،وهزمواًشردوا

00كلهالعربيوالوطنمصرفيجدامنطلقبيناًلتوحبكيفيةوعرفوا..و*خلاكللقيمالشجاء

الكتل!منمناديةق!ولم،بعدالستائرتسمللماذ،والانول.اًلشعبهذاواهداف،افكاد!م

فدالقديمالقانونذلكوان،اسننتبقدالوضعانيملن،واكففينالاسب،بضمن،للاحزابالقديمالديموقراطياًلنظاموجودكانوقد

حالةمنالاهورتعودانالطبيعبممنوان،اًمرهواًتهىصفىعلىدأبالشسبلانوذلك،ا!.كحاليالرباطهذامنزادتالتي

المناديهذايقملم..والاطمئنانالسلامحالةالى،بالخطر*نذار(الحالية)الحكومةتحققهمامدىفيالد،المعارضهللصحف*لتجاء

والمثقفين،،الكتابلقدبحاكماظلماًلقبى!الخو!لان،ذلكبعملالجراثدحققتو!ر،فيهتخفقماومدى،تدمميهامطالبمن

مانتائ!فيبالثقةنهميوحيانشأنهمنماكلوابطل،،ستمراركانتلانهااًلالشيءلاضخمةماديةمكاشبالمعارضسة

المناديالداردلاكان،اخرىجهةوعن،بهيفكرونومابكنبونهوخافتاضئي!ذلكبيانكانمهما،املهوصوت،الشعبصوت

..عليهو،علواًلكتابسلطانيفوفىبسلطاننجمتحانالقراءلانكبابدافعاالصغيرةالحريةهذهوكانت،صفحاتهافي

يرسلانالىبقارىءالطبيعيفيالخولىهذاادىلقدبل..الاحتوائيةقيمهاعنالنظربصرلى،الجرائدهذهشزاًءطى

وذكر،اسمهيضعاًنبدون،ميكلحسنينمحمدالىخطابراوالمظاهراتوالنشراتوالخطبالحزبيةالمؤتمراتننسانيمكنولا

رئبسىاببهايدمموالتيالحرةالمناقشةهذءانمنرايهفيهواسعاالصلافتحمما،القديمالبرلمانبمالنظامفيوالمعارضة

!إ."اولرضينلكشفمصيدة"ا!ليست(الاهرام)تحرير..الهامةالوطنيةالمسئووليةهذءلمباشرةوالقادةا!اباماتم

وبخت،لهاالسلطةوالرالر،"الجديدةالدهـمقراطيةمسالةال!ثعبيقودوألكياًلكناب،اماممفتوجنصفايمواربا،كانالباب

وفقر،الشعبوطبقاتالمثقفينطبقاتبينوالوعيالارراكهذامقاوهـ4هناككانتاي،الدولةمناًلخاطىءالوضعم!د

الانضامهذااسب!اخطرباعتقادبم!هووضوحهوعمم،هذاـالبثيكونأنتستلؤآ،الناسبقيةوبينالدولةبين،*ولىبالصرجة

ة.السلطةوبينالمثقفهينبيناًلشد!هـةالفزلةوهذه،الحالأانويرجب6المقاومةهذءخلقتالتيللاسبابتعرضاحراًحماب

فريبةاعتبرتمظاهرمنيتبعهامابكلالجديمهالديموقراطيةمتنهيةقضيةكاشة*وضماعوتغيرلثورة2قضيةان*ءتبار.فينضع

تميين.."نفسمه*هرامكحريررئيسبكمات-مثلالناسوعيغلىبازاءفكانوا6وك!تقضية*التغرهذاًكنولم،اليهمبلتسبة

وفي،وا"سساتوالهيئاتالشركاتمنعددفيالمسكروينبعضفييقضونها،اعمارهممنعاميناوبعام-للتضحيةمستعديئذلك

فسيالمتخضصينغيركحتمل!بحتةفنيةانهاتبدو.وظس!لف.وؤادمولريعصتميالتغييراناساسعلى،والمعتقلاتالسجون

!نها،الر!ها.الناسيستطعلماخرىمظاهرومثل"...اعمالهاالمثقفون.احسانوما،يتغيرانوشكعلىوضعهنادكان

؟لكفيو!غرابة،القديمالسياسبموعيكلوعلىعلي!مجدي!هوقد،ازاءهمابموقفارتبطواقدرأيناهمحتى،الوضعهذابمثل

وعدلهومنطقهخبرانهويقدم،نفسهيفرضبدأجديدانظامااناذاًلعزلةهدءان..أذن..ورائعاوقياديراوطنيااكرهمموقفكان

..لسنواتامن*فاومسكينا!يراظلالليالمثعبهداعلى..مستمرةوليست،طارئةعزلةهي،الثورةوبيناثعقفينبين

حتىالنظريوجههاتبدلمالتي،الجديدةالديموقراطيةهذ.؟لجديدالفكلهذاهوخطورةاشمطلعلمسبباتلهاعزلة

كمجلسسالحكمجهازصورةفيمل!محهابعضوضحتوان،*نالوضوحبمثلكشفه*نحتىالثورةتحاوللماللي،للديموقراطية

والبحث،فيهالنظريجباللعبم*ساليهي،القوميو*تعاد،*مةائوحيدتبربرهاولعل،الاخرىففاهيمهابهكشفتالئيوالنصوع

ربما()الكيللشعبذلككلوتوضيح،العريضةخطوطهفياللي،اًلخارجيبالموؤفاهتمامهاشدةيكوناًن،العصورلهذا

بعد،يتبلورلمللحريةوادراكه،ؤديماللد؟موقراطيةفهمهزالماتنحيوان،ب!ليتهاائيهتلتفتان-وضراًوتهبقسموته-اضطرها

..هيمم!واماله..!!هكطلع!لهكانتوانمنالنوعهذاوبين،والقاثقالناسبيناللامبا!ةهذ.اًلحاحجالبا

التيالهامهالجديدةالعواملاًحدهوالغوىانذلكقبلقلنانف!سهالبناءلولهبهاتقوممحاولةكلفي..الديموقراطية

يناليبمناولملىكانذلكاجلمن،واثعقفيناحمابأاخرست*صواتاعتباركلدمالىشديدةحاجةكظهر،وخارجياداًخليا

!و،السلطانبلساني!حممسنو!رج!يكوناًن("لثلوجباذابة)الجديد(لحكمانافتراضعلىوذلك،بناءةاًصوأثا،المعادض!ة

.0تنفسههنيعبرالشعبتضطراًلتيالنظافةهذ.:بهالقائميننظرفينظيف

وسيلت!نااًلضفيكونأنبالطيكلنعئنريدو!،كدولةثرب!حسمل!علىألنطامبهايقومالتيالجليلة*عمالبكلالرضىالى

ايليسااأللحو،ييه!اًللك!مهاس.خلفدمهت!بر(اللثلوجأذابة)ا(لالحابلةهذهانأبما،ذلكبع!تتحققسولى،شضميةحرية

بثننهبةالرديهـئةاً!وضاععليهكانتمهامدىنهيوضح،اهرنبورجائداخلفيومنخوبةمفكةدولةبالطبعكانتوقد)لدولةابناءالى

المدكيتعوريمالح!أيامالسوظييتىا!طدفىواًلديموبزاطيةلهـل!عريةولا،الدوبىالمجالفي!،ماشضعيةلهاعنولم،وسشهلكة

.(ءستالينل!رزبفهالصزمتستلزملدولة2هذءمثلبناءالى.الحاجةان،(ائداحليالمجالفي
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9!ضيىالؤ!لىمفي!ما-فىاالنمقفتماعل!-

تيارهافينزاراجرفتانهاوخطرها،نزارعندللموقفالتمثلوعمقمابقدر،فوفيلف!م!دافعاالخوفيكوناناو،السكونتبريرالى

ظاهرااتراشعرهفيتركعميقبتحوليمرشاعرناان.اليهاوجرتهفيتها3شارعلىفند.عودتنااًلثورةلان،كذلكالوعييكون

مرحلةنزارغادرلقد-.الديوانراجمواممناحداليهينتبهلمملموساشركةتأميممثلالانتصاراتكافةانبل،الامورمنامركل

مفاهـراًمنهاكثرحنانعنباحثفهو،الكهولهطورفيودخلالشبابفي،صريحوبشكل،أولاللشعبمقدمةكانت،السويسقناة

..السابقةوافكارهالقد.بملقاموسههجرالىبحاجةوهو..مفترساوسواها..القانونجبةالامورفيذلكبعدينظرثم،مثلاخطابمورة

منبحالةحهـيدمنإمريجعلهالشاعريجتازهالذيالمنعطفهذا..والقاءلمقالقبادةبئفىحيدالاهتماماساسههناهـحكميزالوماايكان

بينهالالفةونشوءالزمنمرعلىيتجاوزهاانيلبثلنوالتعتيمالتشويثرفياًلمنافتباتبقيةعرضنوالىسوف،القضيةهذهولحطورة

والوأءإ.قيارانتجهماخير.بحويالديوانان!الهـهولةهموءوبينصفحاتعلىوقائمةجةالقضيةهذ.بقيتما،الجديدةزواياها

إندأاناختارلمادريولست،جيلنامنواًحدف!وخوريخليلاماا..بالتحديدوجودنالقضيةوانها،الجرائد

نا."قلبحبات"ديوانفيالمثبةبالقصازرالشعريةمجموعاتهمحمدالدينمحييالقاهرة

ادتيادفيالفرديةالمغامرةمنحيانهاتستمدخوريخليلشاعرية*

اًدون-الخبراتفيالجماغيةالتجربةومن،والغربةوالموتالشهوةالشمالىالاقليم

خاشعةغئائيةفهيئا)هـيوانهذاقصائداما.الطالعالجيلحصلهاالموسمحصاد

ثوراًتجانبالى،والمحبةوالصلباًلخلاصافكارتتاثرغامضةكنسيةصبحبىابىنجنامحيي"اًلاداب"لمراسل

وبربئبينهعابرلقاءوثمة.شبكةابوالياسبافاعيتدكرناثوراتية

يتحدىشاعرفخليل.الطبيعتينلاخلافيفشقانثماب!ةنازك-واً!ترختا!هواًءوركدالمفابلفقد،كاداوالنثرموسمانتهى

العفىلةشاعرةفهينازكاما،قصيةابعادالىبنفسهويقذلىباستمرارواجطومن..والتفببرالحركةعنالناستمنعالارضفوقالثمي

المهزومة.الذاتفيالنرجسيوالطملالصمتواجترار!ل،الم*قيتواجهاتاختالتي(لادج!ل!ثارجردبعمببةنقومان

روحعنإصدرديراًنوهوالثرابيفوزي!الديرانانجراهناكيبر!قمفييمكعواانالناسبوسعكانحين،والمطرالغيمفترا!

ازدهرتالتياللت"نيةالرمبزيةصدودتدتجمدتفنيةوثقاويةعأمية.ثقافةاوتسليةانهعلى*نتاجويلاحقوابعقولهمويتحكموا

الجفةالمشاعرتعرضمراهقةروحعنصالروهو.الحربفترةفيقدالسوريا!.!اج!زااكرانالىشيرانالواجبمنليس

تآتيشبرهفيوالصورة،معنىاكجتعطيهااًندونمباشربشكل5ءااكثربانالقولالىحافيهئاكوليست!فينفيونشرطبع

فيتزيدو!ةالقصبنموتضهـملاو،الحائطعلى،.:كالصورةللز.بعة!عمرهممنالثالثالعقديتجاورواا!شبانكاباصدر.قد*نتاج

!ههه!هههههههصسههع!ههههههههههههيصلالىثريكادلاكتبفيجمعماانالىاننش!الواجبمنانماو

الاثتاجهذاآكثراننقولانوعلينا.يجمعاندوننثرالذفي*شاج

عن:حديثاظهردوالحي،انتجهالذيالاديبنفسفيتكمنوأزمته،قضية!يطرح

المبتكرالجيداما،الصنعةقواعدمناتوارثالمأثورعلىيسيرمئه

مى..الزمانقديرممنيقالكانكماالاحمرالكبريتمناندرفهو

و!ر"يره"أ!ةةمالااو!ألمواوبناطليعةفييأتيالصوفيالبا!!طعبدديوانانريبو!

..انهحظهحسنومن.العامهذافيالعرباصدرهاالتيالشعرية

لهفكان،السيابشاكروبدرحاويخليلديواننجانبالىصدر

المرلمياالمسرحسد!لةمن-اواصحابالملمهمينمصاففيمايضمهالر؟باوص!!والعمقا!صالةمن

ل.نىنقاشصار.ون.العبقرياه

ودرا-ةاًصولالحاهـةبشملصشيطفىصوريبفيصيمتازالباسطعبدشعران

005ؤبميرسفمحمدالد+شروساجعةتجفيقالطبيعةمعطياتبينتمزججزئياتخلالمنويستغرقهاعنها.بمبرالتي

ولالحاتدمح"ت-2الر؟يافييوحدصوفيمزبجتجاءنحنفاذايسمانيالقلبوئبضات

005نحاربرربرسفيؤاد-والصلاوصةالشفابخةعالمهيستمدهنا.ومن.و*نسانالعالمبين

..3؟مرواد-بالاغا-2سثسبمزبجهوبلمظلماليسالمصمتالعالمهذاانالا.والغموض

الاصمهاريماال!ربما!،الثرةالحياةمنابعامامكأنناحتىلنماء2ووالغناءوالظامةالئورمن

0001الاغانى؟تابمنالانجراًلمحلد.......اً.10و

الحدلممتالمحتمعفىاًلمروقراطمةصومن.ءالماريلعسفياًدكدمهمكانيا!ويعجراصالةيؤكدماعذ
..........-4تركوابل،عنهبكتبواولمايهيلتفتوالموالنقادالدارسينانعجب

002بهباليومعدالنأظراسمايملترجمة!نزاريرصفهابفسعيفساءواهتمواالشابةوالطفرةالصلبالجوهرذلك

حدايباقرلظهر-

العامبالبصفيالغلماء!لمهج..جمراترمادمناىوليس"حبيبتي"ديوانان.تومحأيدونقبافي

مرلحهانسىاًلدكتورترحمةروزفالفرانتز:ةا!لىمنقعطئدبضعباستثنا،خلتطماغشرخمسةطيلةتشتعلطلت

...نطاقات)ءئلاثو"الاحزاننهر"و"لوليتا"وصغرى()الثؤونبينها

543ص.بالثقافةدارالناتنرمنتطلب!وهـقالذىالانسانيالزخم،.عنالماض!ةلواوتفيارظلطالتيإ
51ذرعى..امجادهصقباليلرارلحلىكي!هـادرى"السياس

المكتكعمومومنيروت5تمثلالتيإ!"أيظن"طرازمنقصائدغمادفيليغرلىالقص!دد""في

5ح!!!هه!ه!ه!هههههههههههحىهالمره!والحسالمترفاللودبستوىفيوليسته،اًلجمهورذوئ
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ة!ممم!555ههههههههه!5عيتخفعلانها،محدودةالثاعرلغةانيفالطرومن.الشعوريفناها

.إبتعامل-انإسطعلماًلشاعرإءن،"الشعريةاللفظة"لنظرية

..الخ.."قلبينار)مثلمتذلةاجاتازدوفيولوردهاالكلمات

ء،?،والرواياتالقصيرة.القصصمنمجموعاتصدرتالنثرمجالوفي -(الفءرةفي1.اضااصدرالذيالمؤلفصفديلمطاع"القدرجيل"أهمها

4؟سفاومن"الثوريوالعربيالتوري"عنالواسعةدراستهالاحيرة

؟ر"اًلروارا"ا،الشاملالحكممنلاتمكننيللروايرةالسريعةمطالعتيان

الوسطفيتدوردوايةوهـ!،الراهبلهاني"المهزومون"فهيالثانية

!ق!ثؤؤهمثافكضلجه!!لمحةاراهقةارائحةمنهتفوحمثالياطابعاوتحملوابطالها،بمكانهاالجامعي

الجوفىهـاوةالحروفيحملانالكاتباستطاعوقد.الشبابوطفرات

.جمزورهشهـلىالكاتبساعدالخفقانش!ديدنابضاالاسلوبجاءوقد.الجامعي

36833لحعزى-3؟1؟ب.ممىوهذا،الشبانحركاتبهتتصفاًلنبمتسارعوالىاًلابطالحركةاًلتقاط

يبعث،الاطاربتغيرالملاحظةودقة،الهانضمنالناسبحركة*حساس

الابطالويجسد،التجربةروحمنويقربهاالشبابئحيويةالروايةفي

ادهرتلحقتالتيالهزائملان،شاحبإيظلواقمهمكانوانالقاريءمخيلةفي

الىايةالروشمقطانبالامكانوكان،خةيفةصدماتمناًكمرليستبهم

ء.....!دوالتوفزبالحساسيةقئجلىاتياالكاتبموهبةلولاالميلودراممستوى

الاسمربنايه،الحميقالحند!راس-سورياعوالنبضبالحيويةلشوانالروايةمنينضهماالقاريءان،الملاحظةودقة

لمجبل،الحياةمرارةيإ!لمشبابومعلىيرتسمالهاديءوالنغم

لهوتضخمادهالغةاًن.يانية3مص،ئبوكأنهاتخيللهالاحداثمنا؟يافا

لاشتراكالترعولةمنتأتيالخةيهوالحركة.المراًهقةصفاتمنبالذاتالاحساس

الحركةزادتوقد.وامالهمارا؟هم،مناقشاتهم،سكرهم:اًلشباب

الابطالبثقللانحسهناومن،تيارهافياتالمشخصفجرفتحدها،ن

الشبانءهؤلاءشاكلتربطواهيةجزروراوان،اًلحياةمسرحعلى

ليرتا2:وسوريالبنانفيار!ردلةالازرةبينالصلةيعمقانالكاتبحاولوقد،مجتمعهمبمشاكل

منقطاعاتنقلهداكلبعدوالرواية-.لفإجفلمالاجتمافيو*زملآ

استرلينانجنيهانالخارجمي!وواوفبئطرحالىشوصللملكنها،منرهـفقبأسلوبالحياة

هتولارهر6اوملامسةالواقعابطالهالمسمثلماس-دعااصتكاكارالمشإكلاحصكطبل

6لر.رونومروراكفيفة

دولارات01:اميرىفيفيهذا..قراءيوجدمماكئروقصاصونفصصمجموعاتثملآ

الفجر"فيغروب)ءمجموعةللنقدثتتفقدذلكومع،الاقلعلىبلرنا

ررالا15.:الارجنتينفيففي.واستقلاليةميزاتمنفيهابماثبتتلقد.مدفعيوليدللقصاص

الاسوياءالناسءنقصصامدفعيوليداصدراًلنفسيةالقصصغمرة

القصاص1اثبتوقد.العادبةجاتهمفيوشرحيرمنلهـميعرضوما

دعادلها.،او..لل25:الرسميةالاشتراكاتودكنهقليل...المعانيمنوقليلاوالتجببدالرصدموهبةلديهان

للحياةوحبوءراًعغليةعلىمايطلؤلحرازمةعلىلايطلافمانيسام

مقبعاالاشتراكقيمةتدفعينقعهالضبط1لكن،وجملافخامةاسلوبهفيان.اخجربةافيوسعة

موازيئه.منويميع

بريديةاوهصرفيةحوالة،اساتذةمنبخهابماالجاكلمةفيالفرر4الحركةءن.تحدثانبقى

ناالبطءاسدبطيئة"الفكريلحركةااننجدالشديدالاسفمعولكننا

صالحاًلدكنورالمطالىنهايةفيعلينا،،هـطلع،تمامامعدومةتكنلم

تقد،ملمهفيهوتب3و"اًلنكبةشمرفى"دراسةصفحةبمارريالاشتر

*هـلائاتالعربيالشعرفيفلسطيننبئاعداءفيتضطمطىبحث"باله

قيلتارقيللقصائربدائيتجميعمناكثرليسىاًاكضابولكن"المعامر

..-هالكأبةانفيفهماًلبصرحد،باًلدءتفىريكوناًنننتظووكنا،فلسطينءن

الادار.معبسألهمايحمقررة،7ارورورز*عداءهيا!كار!زمثذالعرليالثعرعلىرانتالتي

التطيبقي"للبحث"واحراجاتعسفااًلمطلبهذاًليانوجدفامنا

+شممج*ا"لفامكانياتانبمبرالتحببلاوالنقدبمضنجد.انفتمنينا

..-وقصر..دواوينهموأسماءاثمراءلاسماءالبدايياتجميعابهذا*
الىالمراسلا!حه

لو.إ!هعظمهوماالشعرهذاأروعما:تشنجبةصيحاتمحلى*حكام

،231.!هريروت،ةلآهتا!هـذومواهب،هب!ةاقلامانملاكهفيجالدت،ءالموسم!صادهو!،1

...فييكمنمايزالىالجوابلعل؟نتشاءماونتفاكللاًنلنافول،عديدة

ماينفعواماالوجاهة!لابويسكتاًلمزإفونينفضححيثالمستقبلضمير

!ممص!!!!.صبحيالدينمحيي.الارضفيفيمكثالناس
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رمهحرسملش.

691اًالتاسعةأـلسسنة)يوليعتموز-امددالسابعأ

اهمنمإنرنعهبمامهنمعقافياإمنهنامل"ا!داب"...ء..........مارةالمسهاًدوجوها

اء..ا"رالحؤ7،ةب..........م.........فرنساع8حاوبمماخإيلالدكتور....م...)مصيدة(النثماطيءحنبة

جدةبى!تطورات............السوفمانيالانحاد58ا!طوبرلاؤا!حلروايةونقددراسة7

...(......الراههملهماني"المهنومون))

اًلعالميةهـ!نامهة،2آئرةجا................م.اًمههمانيا06(الحا،ئباًيليا........مهبانح!نزارشعرفيرايااً

-والجنونالادبإ

ايومامبرىفيالادبا..............المتحدةالولايات.6شوشهفاروفى.......ض..)قصيدة(مصافرةاًلى17

نحوياد،ب......)قصة(تشابهون4لااًلجنودا8ً

مناقشاتعجاهد.عمجاهد............!تافيزإقي!نقدنحو23

لسمان1غادة....ء.....)قصة(والديسنفي92

لطفياحمد.........ه.ه.م...بةنقدعلىرد62(

اًفالصرزكي......0.05.ايرانفيالعري!63!خضرمصطفى...هء."رشفيةبياتا"فيالقلق3اً

همقصدمحمدحمهـا..بة.............(ة)قصمردمار22

دابا8فناًلماضياًلعددقرأتاثفقيبىهـاللهمحمد..العكيموتوفيقالحائرالسلطالان،3

مطارخانهمفدصرلا...............ع.ه0.القصععى67برءثهبماكوكترتربقلمجمةجاجنوأ........(حية)مسراملالادمددسة93

الحسنظافر........(ؤهجدة)المقابررقصة(ه

العرلمبالوطنفيالثقافياًلئشاطفارسىاً)بىبنمجهب....00.هالمعاصراًلادبياًدنقدحول6،

سارويا!و)يم)بقلم

الهصهـةاًلعربيةالجمرورإكأرم3س.يرأترجمة.............ء)قصة(العودة94

صحمم!الدينمحيي....المثقفينازمة-المجنوبيالاقليم96يولفعوادارعمعبد.ه....وا!تنوقيالنقدبينالضمراع

صهمعيالهمنمحيي..المو-بمحصاد-الشماليالاقليم71اهممببريءارفءحه،لى...ء......ءالعرهمء"ركابفي54

-ءو:حديثاصلر

...ةهـالمجقا!ضماص!دأا
.ص

الشهيرةالوجودية"لكاتبةبقلم

رمنههلعهاًرمرهممهسيمننره

الهريسمطرجيعايقهترجمة

ألذيلالر!معقصتهادوبوفوارسيمونالكبيرةالوجوديةألكاتبةلناترويالرائعالكتابهذافي

هرةالمغلتالمثتقصذلك.خلالمنوهي.سارترجانبول،زوجهايكونانغيرمن،حبا"لأز،1ر-)كورس؟،ن

.الحياةيواجهانيزالانوماكاناوكيف،الىجانبهىنبةاصبحتكيف:مر-حمارهاالىادتاتصا

فوقكأئنينربطتق!لمافذةعاطفةقصةهالافوارسميوندوبوهناتسردهاالتيهذه،عجيبةكأق!از،01

فىلهليسوفكرىروحيتفاهميوثقهالواعىالذفيالحبرباط.الرباطهـزراب!ثلالارضهذه

نجان"اولغاو"((كميل"مثلن3،اخرىكائنات،يحبهناسارترانمنؤجالرغم.مثنوصميميش"عمقه

اوثقاليهيشدهاماانوخارجيةعلاقةايةميهانتؤثرمناعمقدوبو-فوارسم-شنالىيث-هـه"،

لقا؟هاخلقهاالتيالسعادة،ولكنرائعةصفحاتفيعنذلكوتعبر،تغارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

أزهامنالثقةكلواثقةو!!.الحياةقيدعلىهـادامتحياتهاعلىترفرفستظلالاولىاللحظةمنذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعةقصة"..قبلهاملتاذاالاسارترمنمصيبةايةيأتيهالن"

يلارراًبدهرمينشور!يعادلهامااولبنانيةليرات4الثمن



.!ع!شضميهـض!إ0ل!عاط!ها!ول!و

أق!رم!ىاو-بيه!وع!-المحا!زه

اًلبلادالعربيةاًلمترجمينمناًتنهرباقلاماًئعربببةإلىمئقولةاًلاميرمجةالكتبرواًئع

.المعارف"كتبة:الناشر.الجيولىبالخفراءسلمىزرجص4،بريبارتونتاليف:الاشماىارر*ازمية-

الدلي.الفنبعبدالدكتورترجمة،ماسوناًدواردزأليف:الئموالمتصل!ةللبلدانا،ق!بنال!ت!طنبط-

.المعارفمكتجةآلفإشر

فريحة.انيرالدكتورترجمة،روزنتالفرانتززألجف:ا!يا!ب!كتفيالمسا!ببنالعلصاءمناهج-

فةلخقاااردشرلناا7

وسميرذفارسعكاشصبيحةترجمة،فرأنكولويسىماريتاال-ف:اً!رسةفيافياءكتم!ثاعدكحف-

.فللمعارمكتبة:الناشر.عزام

.المعارفمكتبةالناشر.شرارةاللطيفبدترجهة،لي!ضرلشمكاتأليف:ا!رحبببلضتاريئيكءللم-

الاندلسى.ءكتبةدار:الناشر.عباساحسانالدكتورزرجمة،كاسبررارز-تتأليف:ا،نسانافيمقال-

الناشر.صعبحسنالدكتورترجمة،مكريدسرويتحرير:"مالمدولفيالخارجيةالسممي!المهقى-

الاهلية.المكتبة

ترجمةتاليفاًلحديتا،مربكيالادبسلسهلة.-

ابرا!يمأحمدصلاحاوكوزوروليامالادببىالنقدسنةخمسينفيالامريكيالادبا(

!زامسصيرةوسترايالقصيرةالقصة"""""2(

ييروتدار-صالردار-اًلناشرلا

عباسبكرهوفمانفردريكالقصة"""""3(-.

ميدانياكرمونردلالنالمسرحية"""""،(لا

سيالجيوالخضراءلس!اءىبوغانيزلوالثمعر"""""5(

الجابريمروانواخرين2بكبرودمايالنثر"""""6(0..

اًلثقافةداًراًلنانتر

اًلاصربكياًلادباًعلامسلسلة

الاهلية."المكتب:ألنالثصر.أص-رابرأهىبماص-رزرجكل"،نوراوكووا-!ليفتأ:)كضرووولجبم(ا

الاهلية.المكت!ةالناشر.حبمجرااررأهيمجبرا،ترجمةتوص:--ونلورزسا-فاتأ:فرولىتروبرت21

الا!اية.الكتبة:الناشر.ارحبراؤ!-لىفاروقزرجمة،ا-ريليس)وتأليفإنزومارك(3

مه!ر؟؟،جلأجمه!هه-/----!*



لم"خدملدلدلملرغككدلمحق*كدهكلأمكهـلامكد!لى"هـهـبململمئدندنمدلمملهحلدف0!عدلمقل!تن!0د.ط!-لمدإ-مذأءطعلمة0؟-ا!هحا-هـ؟.ا-0،ررحلى!بمورء-د!ىهـء

صحممدصنح،-"--صح!نحص-

..

اي!مءا-ء-ةلحكا
.-..ء--ش.?

-!----!!-!*كاكاصكا-ص- ر

الف!4!!ع!ق!

عي.حال!لما0ور!ت

---

عرحاا1.مسطول/ه--.!---:-ء!لة-!لا

هـصص55هزالضا"!كل

-حى--له؟----
عي-حالمآا0قيحرينا

-اسلمآ55الظ!صاإلط

سياحيةودرجمترولىادلىضي!م!4!وصور

ل!واشا-اهـ/رإراخعىخدءخهأصصثصوحبلاحرصر لاوسط!ص!طت!صا
انحطوطلحشيمالبضاخنم!حمنيمكن!31،33)تلفوث-بمونهايلا!بز!هـ!

233621تلفون-والننحرلللحثاعةالرحدارسورو،قنحثا12عاولبنانيةلر!الثن

فرنك0.2:النحماليةافر)قبثى
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